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* Rašo Laisvės Korespondentas
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Washington. — Praeitą 
mėnesį padidėjo skaičius 
bedarbių, reikalaujan č i ų 
valdinės nedarbo pensijos.

Jau- 
virš

kom- 
CIO 

Dar- 
Uni-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 

KOPIJA 5c

Metai XXXIXi

O 'Karpius agituoja už tai, 
kad tautininkai ir sandarie- 
čiai susivienytų ir sudarytų 
“vieną organizaciją.“

Nežinau, ką ir kam jie ten 
vienys.

Jeigu tautininkai nori vie
nytis tam, kad būtų galima 
pasekmingiau plūsti ir šmeiž
ti komunistus, bei Tarybų 
Lietuvą, tai kodėl nesivienyti

60,000 Darbininkų.
35,000 Narių.
Vilniečių Balsas.
Kam ir Kur Vienytis?

Rašo R. MIZARA

Amerikos lietuviai smeto- 
nininkai-tautininkai buvo pa
sišovę šaukti savo seimą š. m. 
gegužės 1 dieną New Yorke.

Rašyta kalbėta, diskusuota, 
bet... gegužės 1-moji atėjo, 
o seimas neatėjo.

Dabar jie skelbia, jog šio 
mėnesio pabaigoje seimas ti
krai jvyksiąs.

Matysime!

Lietuvos Komunistinė
nimo Sąjunga jau turi 
35,000 narių.

ši organizacija šiuo metu, 
be kitko, vaidina didžiulį 
vaidmenį, padėdama valstie
čiams kolektyvinti žemės ūkį.

Nes 
skursta valstietis, 

darbinin- 
pramonės 

skursta
valstietis, arba farmerys.

Neatsimenu kur, bet Henry 
A. Wallace yra daug maž 
šitaip pasakęs:

—Šalis bujos tik tuomet, kai 
viena farmerio šeima uždirbs 
duonos keturidms šeimoms, 
gyvenančioms mieste.

Prie to einama ’Lietuvoj ir 
visoj Tarybų Sąjungoj, 
ten, kur
skursta ir miesto 
kas; kur skursta 
darbininkas, ten

i

Lietuvoje šiuo metu yra 
60,000 pramonės darbininkų.

. Taip sako A. Sniečkus, Lie
tuvos Komunistų Partijos ge
neralinis sekretorius.

Augant, plečiantis krašto 
pramonei, aišku, didėja skai
čius ir pramonės darbininkų.

Bet Lietuva vis tebėra že- I 
mės ūkio šalis, ir praeis dar 
ne vieneri metai, iki ji labiau 
susipramonins.

Tiesa, nauji fabrikai ir 
dirbtuvės nuolat kyla, stiebia
si, plečiasi, reikalaudami vis 
naujų darbininkų.

Nauji, didesnieji darbinin
ku rezervai atsiras valstieti
joje, kai vis didesni žemės 
plotai bus apdirbami mašino
mis.

Mašinos atjungs žmones nuo 
žemės ir mašinos įjungs juos 
fabrikuosna, pramonėn.

“Šiandien pasaulyje niau
kiasi juodi politiniai debe
sys ... Ir jei šis šaltasis ka
ras nebus sulaikytas, 3-čias 
pasaulinis karas nebeišvengia
mas ...”

šitaip prasideda laiškas, 
siuntinėjamas dienraščio Vil
nies b-vės akcininkams,—laiš
kas, kviečiąs juos Į metinį ak
cininkų suvažiavimą, įvyk
siantį Š. m. gegužės 8 dieną 
Čikagoje.

“Turim suglausti eiles dar 
labiau, kad 
‘Vilnis,’ 
kovai už 
labiau ir 
merikos
taikos obalsį.”

Teisingai, pasakyta.
Tikėkime, kad šiuo 

svarbiu žmonijai laikotarpiu
vykstąs vilniečiui suvažiavi
mas bus pasekmingiaušias vi
sais atžvilgiais.

Tikėkime, kad daug laisvie- 
čių nuoširdžiai Vilnį parems.

taip

nuimsiu

ruožto

Philadelphia. — Sustrei
kavo 1,500 Philco radijo 
kompanijos darbi ninku, 
CIO unijistai.

Jis tam ekspertas. Jis tą 
darbą tebedirba bėgyj pasta
rųjų 30 metų. Jo niekas ta
me “nesubytins”!

mūsų laikraštis 
didžiausias ginklas 
taiką, tobulėtų dar, 

sklystų tarp visų A- 
lietuvių, nešdamas

KINŲ EIAUDININKAI 
SUNAIKINO AŠTUONIAS 
TAUTININKŲ ARMIJAS
Užėmė Čangčov Uostą; Suėmė 77,000 Tautininką Taiyuane; 
Tautininkai Oro Bombomis Žudo Nankingo Gyventojus

- Šanghai, Kinija, geg. 2.— 
Tautininkai sakosi “pasi
traukę” iš čangčov uosta
miesčio, 125 mylios į pietų 
vakarus nuo Ša’nghajaus. 
Vadinasi, liaudininkai užė
mė tą svarbų miestą ir uos-

Liaudies Armija, apeida
ma čangčovą iš vakarų pu
sės, nukirto tautininkams 
pabėgimą geležinkeliais ar 
vieškeliais iš čangčovo. Ta
po. užkirstas ir bet koks pa
bėgimas tautininkams sau
suma iš Šanghajaus did-z 
miesčio.

Liaudininkų radijas Pei- 
pinge pranešė, jog per 10 
dienų nuo jų armijos persi
kėlimo į pietinį Yangtze li
pęs šoną Liaudies Armija 
visiškai sunaikino aštuonias 
tautininkų armijas, o ketu
rias kitas priešų armijas 
triuškinančiai supliekė ir 
dalinai nušlavė.

Tos tautininkų armijos

Wallace Gegužinėj Kalboj 
Smerkė Atlanto Paktą

Detroit. — Progresyvių 

 

Partijos vadas Heifn^ Wal
lace, kalbėdamas 
me Gegužės Pir 
sirinkime, sm

inia- 
su- 

įkarinę 
Atlanto kraštų sutartį. Jis 
tvirtino, kad tikrasis At
lanto pakto meistras yra 
republikonų vadas senato
rius Vandenbergas, kurip 
planą Trumanas užgyrė.

Liaudininkai Prašo Laukan 
Anglų-Jankių Kariuomenę

Peiping, Kinija. — Kinų 
liaudininkai - komunistai 
per radiją pareikalavo, kad 
anglai - amerikonai ir .kiti 
svetimieji tuojau ištrauktų 
savo kareivius, jūreivius ir 
karinius lakūnus iš Kinijos.

Kartu liaudininkai ža
dėjo apginti civilinių sve
timtaučių nuosavybę ir pa> 
dorius profesinius ar him
niškus jų užsiėmimus.

Amerika Vis Tiek Nekeisianti *

Politikos link Sovietų Sąjungos
Washington. — Tvirtina

ma, kad šią savaitę būsią 
susitarta su Sovietų Sąjun
ga sekamais klausimais:

Sovietai sutiksią atida
ryti amerikonam, anglam 
ir francūzam važiavimą į 
Berlyną, o šie trys vakari
niai talkininkai 
prekybos blokadą nuo so
vietinio Vokietijos 
ir nustatysią laiką, kada 
privalo įvykti visų Keturių 
Didžiųjų užsieninių minist
rų konferencija visos Vo
kietijos klausimams svars

turėjo bent 240 tūkstančių 
kareivių ir oficierių.

Kitas komunistų - liaudį-/ 
ninku pranešimas sako, kad 
jie, pirm keliolikos dienų 
šturmuodami ir paimdami 
Taiyuan miestą, šiauriniai- 
vakarinėjė Kinijoje, nuko
vė 7,000 tautininkų ir ne
laisvėn paėmė 77,000.

Tautininkai,, naudodami 
amerikinius lėktuvus, laiks 
nuo laiko mėto bombas į 
liaudininkų užimtą Nan-

sostinę. Taip jie bergždžiai 
žudo civilinius žmones 
ste.

Liaudininkų radijas 
madienį paskelbė-, jog 
tininkai numetė 20 ameri
kinių bombų į Nankingą, 
užmušė du darbininkus ir 
15 vaikų, sužeidė apie 20 
žmonių ir sunaikino gana 
daug namų.

Liaudies Armija yra ap
supimu paėmus Nankingą. 
Liaudininkai nebombard^ 
vo Nankingo, saugojo mies
tą nuo naikinimo.

Amerikiniai korespon
dentai teigia, kad tautinin
kai turį pusę miliono ka
riuomenės Šanghajuje. Tau
tininkų komandieriai giria
si, kad ginsią miestą taip, 
“kaip rusai apgynė Stalin
gradą.”

Pranešama, kad liaudi
ninkai - nešturmuos šang
hajaus — jie tikisi apsupi
mu priversti jį pasiduoti.

Siunčiama Amerikon 
Dar 10,153 Išvietinti

Washington. — Iš Vokie
tijos bei Austrijos šį mėne
sį bus atplukdyta į Jungti
nes Valstijas 10,153 išvie
tinti— daugiausiai prieš- 
sovietiniai pabėgėliai.

Jau įleista Amerikon 23,- 
276 tokių pabėgėlių, pagal 
JJ948 m. įstatymą.

Vatikanas. — Popiežius 
Gegužės Pirmojoj davė pa
laiminimą “visam darbinin
kų pasauliui.” Neminėjo 
Tarybų Sąjungos nei Kini
jos darbininkų.

tyti.
Bet Amerikos valstybės 

sekretorius Dean Acheson 
sakė/ jog ši šalis laikysis 
tos pačios politikos link 
Sovietų Sąjungos, jeigu ir 
įvyktų susitarimas tūlais 
klausimais.

Tuo tarpu'' eina slaptos 
derybos tarp Amerikos 
“bendrinio” ambasadoriaus 
Philipo, Jessupo ir Sovietų 
užsieninio ministro pava
duotojo Jakovo M'aliko, so
vietinio atstovo Jungtinių 
Tautų asamblėjai.
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IŠ Jungtinių Tautu 
Asamblėjos

Flushing Meadows, N. Y., 
bal., 29 d. — Kaip kokia 
piktoji šmėkla, visą šią 
Trečiąją Jungtinių Tautų 
Asamblėjos Sesiją nuodija 
tūlų kraštų užsispyrimas 
įnešti j on apkal tinimus 
prieš dvi liaudiškosios de
mokratijos šalis :— Vengri
ją ir Bulgariją. Ypatingai 
Vengriją bandoma i nukry
žiavo ti. Visa tai vardu 
“žmogiškoj teisių ir pa
matinių laisvių”. Nelabai 
seniai Asamblėja paaukojo 
ilgiausias (valandas diskusi
joms, ar traukti ar ne- 

kėn “apkaltinimus” • prieš 
Vengriją ir Bulgariją dėl į- 
vykusių bylų prieš dvasi
ninkus. Diskusuota buvo 
karštai. Nors tai buvo klau
simas tik formališkumo, 
nors buvo sakyta, kad tose 
diskusijose nereikia liesti 
paties klausimo esmės, ta
čiau mažai kas to potvar
kio laikėsi. Kaip žinoma, 
dauguma nutarė šį visą 
klausimą formališkai ir o- 
ficiališkai Asamblėjoje dis- 

^kusuoti.
\ Toks buvo Asamblėjos 
Politinio Komiteto pasiūly
mas. O komitete viešpatau
ja anglai ir amerikiečiai, 
kurie jau seniai prieš As
amblėjos sesiją svietui kal
bėjo, kad Vengrija ir Bul
garija bus pastatytos prieš 
pasaulinį tribunalą, kaip 
prasižengėlėš. Taip patvar
kė tas komitetas, taip nu
tarė Asamblėja savo pil
nam susirinkime. Tokia va
lia mūsų šalies politikierių, 
o jų turi ištikimai klausyti 
šalys, kurių valdžios pasku
tiniais keliais metais iš mū
sų kišenės gyvena. Kas 
Marshall planu pasilaiko,

Jankis Nušovė Tris 
Žmones Vokietijoj

Stuttgart, Vokietija. — 
Karinis amerikonų polici
ninkas Russell Jones nušo
vė vieną išvietintą vyrą, 
vieną vokietę merginą ir 
vieną vokietį.

Girtas Jones nuėjo į ka
rinių automobilių stotį ir 
pareikalavo sau “džypso”. 
Sargas, išvietintas asmuo, 
nedavė jam automobilio. 
Jones ištraukė 'iš sargo 
šautuvą ir nušovė sargą.

Tuomet Jones, pagrobęs 
automobilį ir važiuodamas, 
sustabdė dvi vokietes mer
ginas. Liepė jom sėst į au
tomobilį. Kuomet jos ne
klausė, Jones, nušovė vieną 
merginą. Kita nusigandus 
atėjo į automobilį, bet pas
kui ištrūko.
j Toliau važiuodamas, \ Jo-' 
nes nuvirto į griovį, sudau
žė automobilį ir nušovė pa
sitaikiusį vokietį, iki tapo 
areštuotas.' 

tąs turi pagal to plano va
dovų muziką ir šokti. Nėra 
pasirinkimo, nėra vidurio 
kelio. Ir liūdna ir baisu, kai 
pažiūri į Marshall plano 
šalių delegacijas. Nė žings
nio ir nė žodžio be mūsų 
delegacijos padiktavimo.

Tai ypač aipkū šioje dva
sininkų byloje. Bent keletas 
šalių buvo pateikusios pa
taisymus prie Bolivijos re
zoliucijos. Bet kaip greitai 
Amerikos delegacija pakėlė 
ranką ir pasakė, kad gera 
toji rezoliucija, mes ją 
remsime ir už ją balsuosi
me, taip greitai tie visi pa
taisymai, “vardan solidaru
mo”, ištirpo, kaip pavasarį 
sniegas. Su „nusižeminimu ir 
atsiprašymu tos delegacijos 
savo pataisymus atsiėmė ir 
“suvalgė.”

Bet čia jau bus biskį už
bėgta už akių diskusijoms. 
Eisime iš eilės. '
Politinis Komitetas ir 
Bolivijos rezoliucija

Sesijai raportuoja Poli
tinio Komiteto reporteris, 
Ecuadoro delegatas Vite- 
ri Lafronte.

Kaip ten nebūtų, Politi
nio Komiteto reporteris sa
kė, kad komitetas Bolivijos 
rezoliuciją svarstė ir disku- 
savo ilgai ir “kantriai,” pa- 
švęsdamas net aštuonius 
savo mitingus. Paskui bu
vo balsavimas. Už •'Bolivijos 
rezoliuciją balsavo 34 dele
gacijos, vienuolika delegaci
jų susilaikė nuo balsavimo, 
o tik šešios balsavo prieš 
rezoliuciją. Taigi; sako, re
zoliucija užgirta didele bal
sų dauguma. Komitetas Bo
livijos t rezoliucijai uždėjo 
tokį pavadinimą:

(Tąsa 5-me post)

Viesulai Pražudė 10 
Žmonų Okla. ir Texase

Oklahoma City, Okla. — 
Šešiolika' viesulų - tornadų 
užmušė 10 žmonių ir sužei
dė 85 Oklahomos ir. Texas 
valstijose; nugriovė daug 
namų, sutraukė telefonų 
vielas, sudaužė tuzinus au
tomobilių.

Vien Oklahomoj viesulai 
padarė $2,000,000 medžia
ginių nuostolių.

Vėl Susikirto Arabai su 
Izraelio Kariuomene

Tel Aviv, Izraelis. — 
Transjordano arabų milici
ninkai smarkiai, nors ir 
trumpai, kovėsi su Izraelio 
kariuomene tarp Jeruzalės 
ir Bethlehemo;

Mūšis , kilo, kuomet izrae
liečiai ėmė geležinkelio da
lį, kurią jiem pripažino pa
liaubų sutartis tarp Trans
jordano ir Izraelio valsty
bės.

Izraelis praneša, kad nu
šlavė arabų miliciją ir už
ėmė tą geležinkelio tarpą.

Dienraščio XXXI.

MIEIONAI MARŠAVO 
GEGUŽINĖJE; SMERKĖ 
KARO KURSTYTOJUS
Maskvos Parade Skraidė ir Greitesni už Garsą Lėktuvai; 
Rytiniame Berlyne Demonstravo 300,000, Tokio 250,000

Gegužės Pirmosios de
monstracijose įvairiuose 
kraštuose maršavo milio- 
nai darbo žmonių ir demo
kratinių pažangūnų. k

Maskva. — Įminint tarį^ 
tautinę darbininkų šventę 
Gegužės Pirmąją, demons
travo šimtai tūkstančių 
Maskvos darbininkų ir ka
riuomenės su didžįais tan
kais ir kitais naujoviniais 
ginklais. Oro parade skrai
dė greitesni už garsą rakie- 
tiniai lėktuvai ir didieji 
bombanešiąi.

(Vidutinis garso greitis 
žemai yra 763 mylios per 
valandą.)

Kariniai Amerikos ir An
glijos ambasadų nariai pa
stebėjo, kad Sovietų Sąjun
ga toli pirmyn nuprogresa- 
vo rakietinių (džet) lėktu
vų statyboje.

Maskvos radijas tvirtino, 
jog Sovietai turi greičiau
sius pasaulyje lėktuvus.

Oro paradui vadovavo 
generolas Vasilius J. Stali
nas, premjero Stalino sū
nus.

Iškilmes stebėjo premje
ras Stalinas ir kiti sovieti
niai vadai ir užsieniu kraš
tų -atstovai.

Susirinkę 2,000,000 mask
viečių sveikino maršuoto- 
jus.

Gegužinę kalbą pasakė 
naujasis Sovietų karo mini
stras, maršalas Aleksand
ras Vasilevskis; jis pareiš
kė:

Apsupta dar 140,000 
Kinų Tautininkų

Šanghai, Kinija.—Ameri
kiniai radijo koresponden
tai pirmadienį pranešė/ jog 
kinų Liaudies Armija kie
tai apsupo 140,000 tauti
ninkų (kariuomenės tarp 
Šanghajaus ir Hangčovo. 
Sako, nėra galimybės ap
suptiesiems ištrūkti.

Teigiama, kad liaudinin
kų ginklai vis gerėja.

(liaudies Armija kariau
ja daugiausiai atimtais iš 
tautininkų ginklais.) 
---------- LL______ i______ —

\ Sustreikavo Singer Siuvamųjų 
Mašinų Kompanijos Darbininkai

Elizabeth, N. J. — Nuo prieš paskubos didinimą ir 
vidunakčio iš sekmadienio į 
pirmadienį sustreikavo Sin
ger Siuvamų Mašinų 
panijos'1: darbininkai, 
Elektrininkų, Radijo 
bininkų ir Mašinistų 
jos nariai.

Streikas apima 7,000 uni- 
jistų darbininkų ir, sako
ma, 2,000 nepriklausančių 
unijai (inžinierių., darbve- 
džių ir raštinių tarnauto
jų). Bet ir neunijistai esą 
sulaikyti ųuo1 darbo.

Darbininkai streikuoja
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— Valdantieji Jungtinių > 
Valstijų rateliai nori už
kurti naują pasaulinį karą. 
Ginkluotos Sovietų jėgos 
turi nuolat budėti prieš 
užpuolimo pavojų, ir jos y- 
ra pasiruošusios garbingai 
apginti sovietinę tėvynę.

Darbininkų, sportininkų 
ir kt. organizacijos nešė di
džiules iškabas, kurios o- 
balsiais ir piešiniais smer
kė žmogėdiškus karo kurs
tytojus — amerikonus kon- 
gresmaną Cl. Cannoną, bu
vusį “apsigynimo” sekreto
rių Forrestala, atombombi- 
nį Baruchą ir kt.; karinius 
Anglijos politikierius — 
Beviną, Churchillą; užsie
ninį Francijos ministrą Ro-, 
bertą Schumaną ir kt.

Atlanto paktas buvo 
vaizduojamas, kaip barba
riška žmonių skerdykla.

Berlin. — Sovietų kont
roliuojamoje rytinėje Ber
lyno dalyje maršavo 300,- 
000 žmonių gegužiniame pa> .. 
radę.

Anglų - amerikonų ir 
francūzų karinė policija iš
blaškė prasidėjusią geguži
nę kairiųjų demonstraciją 
jų užimtoje vakarinėje Ber
lyno dalyje. Dešinieji su
ruošė priešsovietinį para
dą, kur suėjo apie 50,000 . 
asmenų. .

-London. — Anglijos po
licija išvaikė susirinkusius 
į gegužinę demonstraciją 
darbininkus.

Tokio, Japonija.—Nepai
sant lietaus čia demonstra-* 
vo 250,000 japonų darbi-’ 
ninku gegužiniame parade.

Roma. — Gegužinėje de
monstracijoje Romoj daly
vavo bent 70,000 žmopių.

Paryžius.— Įvyko di
džiulis gegužinis paradas, 
kurį stebėjo dar šimtai 
tūkstančių paryžiečių.

Stockholm, Švedija. — 
Gegužinėje demonstravo 8,- 
000 darbininkų.

Iškilmingos demonstraci
jos taip pat įvyko Čecho- 
slovakijoj, Bulgarijoj, Ven
grijoj, Lenkijoj ir kt.

(Apie newyorkinį paradą 
skaitykite vietinėse žinio
se.) 

reikalauja pakelti algą, 
'įvesti 35 valandų darbo 
savaitę ir už tai mokėti 
tiek, kaip už 40 valandų sa
vaitę.

Streikieriai šimtais pikie- 
tuoja užstreikuotus fabri
kus.

Pranešama, jog ir Bridge- 
porte streikuos Singerio 
darbininkai, jeigu kompa
nija atmes panašius jų rei
kalavimus.

ORAS.—Giedriau ir vešiau.

.1 •’, ''•' M!/• AL-
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Nedarbas Plečiasi
Nesmagių žinių pateikia New Yorko miesto valdiniai 

pareigūnai. Jie sako, jog šiuo metu iš miestavų pašalpų 
gyvena 300,000 asmenų. Na, o mažiausiai 700,000 darbi
ninkų ir jų šeimų gyvena iš nedarbo apdraudos bei karo 
veteranų gaunamų šalpų!

Vadinasi, ne mažiau vienas milijonas žmonių šiandien 
New Yorko mieste gyvena iš pašalpų arba iš nedarbo ap- 
draudų, gaunamų per 26 savaites. .

Kai imančiųjų nedarbo apdraudos laikotarpis pasi
baigs, nežinia, ką jie tuomet darys. Tiesa, tūli gal būt, 
gaus darbo, o kiti — kreipsis į miestą, reikalaudami pa
šalpų. O tos pašalpos tokios skrumnos, kad žmogus vos 
tegali šiaip taip gyvybę palaikyti.

Brooklyne, kaip jau ne vienam žinoma, gyvena daug 
lietuvių rūbsiuvių. Daugelis jų šiemet tedirbo ne dau
giau, kaip įlvi savaites iš viso! Kada jie pradės dirbti, 
nežino. Bet žino tai, kad nedarbo apdraudos, kurias gau
na iš valstijos, jau tuoj bus nutrauktos.

Tiesa", valdiniai pareigūnai ramina visuomenę: žiūrė
kit, jie sako, mes šiuo metu mokame tik 300,000 asmenų 
miestavas pašalpas, o buvo laikai, kai pašalpos buvo mo
kamos 1,500,000 asmenų.

Tai buvo anuo, didžiojo nedarbo, krizės metu, —Hoo- 
verio laikais ir pradžioje Roosevelto prezidentystės.

Bet tie patys valdiniai pareigūnai nenuneigia to fakto, 
kad nedarbas plečiasi.

Balandžio mėnuo, sakoma, yra rodyklė: jei per šį mė
nesį bedarbių skaičius mažėja, tai jis mažėsiąs ir vasa
rą, o jei didėja, tai didėsiąs, augsiąs ir sekamais mėne
siais.

Š. m. balandžio mėnesį nedarbas pas mus plėtėsi: tūk
stančiai nauju bedarbių reikalauja nedarbo apdraudos.

Išvados, rodosi^ turėtų būti aiškios.

Henry A. Wallace’o Maršrutas
- Henry A. Wallace pradėjo naują prakalbų maršrutą. 
Šis jo maršrutas turi didžiulį tikslą: kovą prieš senato 
užtvirtinimą Atlanto Pakto, kuris yra karo paktas, ka- 
rįne sutartis, pasauliui ir, žinoma, Amerikai nieko gero i 
nežadanti.

Su Wallace’u važinėja du žymūs svečiai iš užsienio: H. j 
Lester Hutchinson, Britanijos parlamento narys, dar-! 
bietis, taipgi Michele Gina, kairysis Italijos socialistas ir ■ 
to krašto senato narys. v

Wallace būtų turėjęs ir daugiau žymių svečių, bet' 
mūsų valstybės departmentas jų neįsileido. Neįsileistųjų < 
tarpe yra francūzų visuomenininkas Čot, anglų darbie-! 
čių (kairiųjų) vadas Zilliacus, taipgi Sonia Branting’iū-' 
tė, buvusiojo Švedijos ministrų pirmininko duktė.

Chicagoje Wallace turėjo didžiulį masinį mitingą, ku- i 
riame dėstė pavojų, glūdintį Atlanto Pakte., Teisingai I 
Progresyvių Partijos vadas priminė, kad Amerikai šiuo ! 
metu didžiausias pavojus grūmoja ne iš kairiosios puses, 

\bet iš dešiniosios. Monopolistinis kapitalas, nusigandęs 
liaudies sąjūdžio už laisvę pasaulyje, bando organizuoti 
fašistinius veiksmus..mūsų krašte ir tuo būdu, fašizmo 
pagalba, išgelbėti savo viešpatavimą. ’

Labąi teisingas Wallace ir ten, kur jis sako, jog kiek
vienas doleris, įvesdintas ginklavimuisi, ne tik žemina 
darbo žmonių gyvenimo lygį, bet tolydžio siaurina de
mokratines teises ir civilines laisves žmonėms.

Amerikai negrūmoja joks užpuolimo pavojus, bet 
Amerikos monopolistinis kapitalas grūmoja kitiems 

' kraštams, vyriausiai, žinoma, Tarybų Sąjungai, grūmoja 
nauju pasauliniu karu. Čia ir glūdi pavojus mūsų kraš
tui ir pasauliui. ' z

Wallace su savo svečiais pasakys keliolika kalbų mi
tinguose; įvyksiančiuose eilėje mūsų krašto didmiesčių.

Netenka nei abejoti, kad visi masiniai •mitingai bus' 
dideli, nes Amerikos žmonės yra labai susirūpinę nera
mia padėtimi ir jie ieško atsakymo į daugelį jų galvoje 
kylančių klausimų.

Darbo Unijos ir Komunistai
Kanadiškis Liaudies Balsas rašo:
“Kanados Jūrininkų Unija dažnai smerkiama ne tik 

kapitalistų spaudoje, bet ir taip vadinamoje darbininkų 
spaudoje, kam ji leidžiasi vadovauti komunistams. Lai
vų kompanijos atsisakančios tartis su šja unija todėl, 
kad jos viršininkai esą komunistai. Kartais išrodo, kad 
visos darbininkų bėdos tuojaus pasibaigtų, jeigu tiktai 
jie'pašalintų komunistinius vadus. Kai, kurie unijų vadai 
viešai rodo įsitikinimą, kad taip ir yra. Pavyzdžiui, 
Amerikos Darbo Federacija verčia Amatų ir Darbo Kon
gresą Kanadoje išvalyti iš unijų vadovybės komunistus.

• Kanados Darbininkų Kongresas veda kampaniją prieš 
kelias unijas, kuriu vadovybėje esą komunistų.

“Kad toks įsi>ikinimas yra klaidingas, galima labai 
■lengvai įsitikinti. Dar visai neseniai, buvo atsitikimas 
Montreale, kada katalikų mokyklų mokytojai buvo su
streikavę. Visos jėgos buvo atsuktos prieš juos. Dar ge
resnį pavyzdį duoda asbesto darbininkų streikas Asbes
tos miestelyje, Kvebeko provincijoj. Asbestd gaminto-

jie priklauso prie katalikiško sindikato. Jų-vadai katuli

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
statai erdvūs ir gražūs, bet ir 
jas išlaikyti pastangos nevi- 
sada pateisinamos.
kalba ir čia “neduoda >pel
no”.,. . O dėl to jau dabar 
prasideda' tragedija ir mūsų 
lietuviškųjų organizacijų, 
mūsų chorų, nes bažnyčia ir 
mokykla pakerta jų ateitį. ' 
Jaunosios kartos tautinei są
monei žadinti belieka tik pa
tys tėvai. Ir nemaža pagal
ba ' priklauso tėvui ir moti- , 
nai, kurie su savo vaikais su
sikalba' lietuviškai! (žinios, 
kovo 26 d.)

■ l‘ *——— **

KELEIVINIS 
VEIDMAINIAVIMAS

Menševikų Keleivis irgi 1 
paminėju Tarptautinę Dar
bininkų Šventę — Pirmąją 
Gegužės, visiškai nieko ne- 1 
prisimindamas apie Ameri
kos darbininkų ruošiamas : 
gegužines demonstracijas, v 
nė žodeliu neparagindamas

Lietuvių ’

TRUMPAI, BET 
KVAILAI

Duokite Naujienų redak
toriui padaryti kvailiausias 
išvadas. Kas liečia socialis
tinius kraštus, tasai redak
torius dar nėra padaręs nė 
vienos teisingos išvados. 
Visos jo išvados pasirodė 
perdėm klaidingos.

Taip ir dabar, pasiro
džius pranešimams, kad 
Keturios Didžiosios Valsty
bės eina prie susitarimo dėl 
Berlyno. Grigaitis sušuko: 
“Vadinasi, Maskva turės 
kapituliuoti” (N., bal. 27

Niekas kitas taip nemano 
ir neteigia. Joks blaiviau į 
dalyką pažiūrėjęs žmogus 
tokios nesąmonės negali į- 
sivaizduoti.

Šiandien klausimas yra 
— - - - ’ ne Maskvos, Londono, Pa-
jose dalyvauti. Tačiau sa- arba Ąashingtono

•edakcinį “Gegužes Pir- f^pituhayimo, bet susitari- ............ no iccnvondimn ah<»i

nes
ta vi

bet 
metu padėtis yra gana 

Jeigu lietuviu pa-

KAM TARNAUJA LIE
TUVIŲ PASTATYTOS 
BAŽNYČIA IR MO
KYKLA ?

Brazįlijos katalikiškose 
Žiniose tūlas Iz. Privalis 
karčiai skundžiasi prieš 
kunigėlius ir davatkas. Jis 
sako, kad kunigai bažnyčią, 
parapijinę mokyklą ir vie
nuolyną pavertė priemonė
mis naikinimui Brazilijoje 
lietuvybės. S t r a i psnyje 
“Mus Nutautina Sava Baž
nyčia ir Savos Mokyklos” 
jis rašo:

Gera turėti sava bažnyčia 
ir savos mokyklos, bet kai 
šios įstaigos .savo veikla ima 
užgaulioti mūsų tautinius 
.jausmus, pastangos jas išlai
kyti tampa beprasmės. Ir 
veltui kitu tautu kolonijos, 
patys brazilai ir, neskaitlin
gais būreliais po plačią Bra
ziliją išsisklaidę,' mūsų tau
tiečiai mums jų pavydi! — 
Jie klysta idealizuodami S. 
Paulo lietuvių mokyklas, 
bažnyčią, vienuolyną, 
žiūri į jas .kaip į mūsą 
tinęs kultūros tvirtoves, 
pradžią taip ir buvo, 
šiuo
liūdna.
statytoje Vila Zelinos bažny
čioje, kurią skaitome sava, 
charas gieda dar lietuviškai, 
.moterėlės rožančių atkalba 
dar lietuviškai ir lietuvis ku
nigas pamokslus, kuriuos 
per Kalėdas buvo subrazili- 
nęs, vėl sako lietuviškai, tai 
malonu ir suprantama tik
inu m s se nesu lesiems, o mūsą 
vaikams netrukus visa tai 
bus nesuprantama, nes lie
tuviai kunigai juos moko 
melstis jau portugališkai. 
Visi žinome, kaip veikia tau
tinę sąmonę vaiką katekiza- 
cijos, ją kašdicniniu maldą 
ir išpažinties kalba ir, nors 
ir labai nemalonu, turime su
tikti, kad ir lietuviu pasta
tytoji bažnyčia jau tampa 
mūsą nutautinimo įstaiga.

Per daug tikėtasi ir iš vie- į 
nuolyno. Jame gyvena vie
nuolės pranciškietės, Ameri
kos lietuvaitės, rodos, visos 
moka lietuviškai. Yra vie
nuoliu ir kandidačių ir iš 
mūsiškiu, Brazilijos lietuvai
čiu. Bet kokį tautiniai kul
tūrinį darbą dirba šis vie
nuolynas? — Seselią prie
žiūroje yra ne tik vienuoly- 

bet ir parapijos moky-
S ą j u n g i e č ia i aiškina, 
lietuvybės palaikymo

vo r
moji” užbaigė sekamai:

“Kruvinas prakaitas” ir 
šiandien yra mūsą visuome
nės pamatas, mūsą gerbūvio 
ramstis. Darbo žmogus ir 
šiandieną turi tęsti savo ko
vą visuomenėje už 
teisingumo gerybių 
me, už teisingesnį 
nes ūkio tvarkymą, 
pilietines ir politines teises 
demokratinėj valstybėj ir už 
socialistinį visuomenės ūkio 
pertvarkymą.

Toki yra Gegužės Pirmo
sios kovinga prasme.
Puiku, šventa tiesa. Bet 

ką reiškia “kovingoji pras
mė”, namie miegant ir sal-, 
džiai sapnuojant? Aišku, 
kad Keleivis tikrai kovin
gai Gegužės Pirmajai neti
ki.

Dar daugiau h Keleiviniai 
meševikai šiemet atvirai 
prisidėjo prie Gegužės pir
mosios naikintojų. Toje Apa
čioje bal. 27 Mienos Kelčių,. 

! v.io laidoje skaitome iš 
Brooklyno korespondenci
ją iš jų “LDD 7 kp. susi
rinkimo”, kurioje pasaky-

dau giau 
skirsty- 

visuome- 
už savo

mo dėl išsprendimo labai 
painaus ir svarbaus klausi
mo. Visi, kam tik rūpi tai
kos išlaikymas, laukia galo 
šaltajam karui, laukia di
džiųjų valstybių, laimėjusių 
karą, susitarimo dėl Vokie
tijos. Visiems reikia linkė
ti, kad pagaliau Berlyno ir 
visos Vokietijos reikalas šį 
sykį bus išspręstas minėtų 
keturių didžiųjų valstybių 
SiMtarimu, o ne nauju, pra
gaištingu karu.

no,

kad 
sumetimais joms perleista ir 
D .-L. K. Vytauto Didžiojo mo
kyklos rūmai V. Beloje. O 
kiek lietuviškumo yra šiose 

.mokyklose? — Kodėl sese
lės nebemoko lietuviškai ? 
Juk prieš karą, kai ir jj^ms 
buvo mokama litais, jos buvo 
ne' tik vienuolės lietuvaitės, 
bet ir lietuvių kalbos moky
tojos, pretendavusios pakeis
ti iš Lietuvos gautus LSB mo
kytojus. Tat, kur jos šian
die? Tiesa, jos moko Bra
zilijos lietuvukus anglų kak 
bos, nes angliškai mokos tik 
turtingesniojo kurie bran-
giau moka/?. ' •

Liūdna darosi apsilankius 
ir LSB mokyklose. Jų pa

“Skaitytas laiškas nuo 
Tremtinių Draugijos, kuri 
kviečia į lojalumo demons
traciją balandžio 30. Laiš
kas priimtas ir atstovai iš
rinkti: J. Buivydas ir B. 
Spudienė.”

O kas ta “lojalumo de
monstracija” buvo? Kam 
ji buvo suruošta, kaip tik 
tą pačią dieną, kai New 
Yorke buvo k darbo unijų 
suruošta Gegužės Pirmo
sios demonstracija? Ji bu
vo reakcijonierių suruošta, 
kad/' išniekinti darbininkų 
gegužinę d e m on straciją, 
kad jai pakenkti. Ji nieko 
bendro neturėjo su Kelei
vio Gegužės Pirmosios “ko
vingąja prasme”. Ji buvo 
suruošta tos prasmės panei
gimui. Betgi keleiviniai 
menševikai ją rėmė, joje 
dalyvąvo. Vadinasi, patys 
prisidėjo prie tikrosios ge
gužinės, kaipo darbo žmo
nių šventės, išniekinimo.

kai.' Ir jie prašo tįfPįb centų į valandą daugiau. Kompa
nija, tačiau, atsisako, ir kalbėtis. Ji renka skebus,, ku
riuos veža į fabrikus policijos apsaugoj. Prieš streikie- 
1-ius pastatyta 150 policininkų. Siunčiama daugiau.

.“Dabar kompanija grūmoja išvarymu iš stubų, kurios 
priklauso kompanijai. Kiti darbininkai, yra išgyvenę to
se lūšnose po 30 mėtų. Jie bus išmesti, kadangi jie nori 
žmoniškesnio atlyginimo. Jeigu jie neišeis geruoju, tai 
pašauks policiją ir išmes.

“Samdytojui nesvarbu, kokiai unijai jo darbininkai 
priklauso. Jam negera kiekviena unija/ jeigu tiktai ji 
reikalauja daugiau atlyginimo, lengvesnių darbo sąlygų, 
trumpesnės darbo dienos. Jis išskiria nepurias unijas 
atakai todėl, kad suskaldyti darbininkų judėjimą. Jam 
naudinga, kada darbininkaiųiatys pešasi.

“Dabartiniu metu, aišk'u; jiems patogiausiai išskirti 
tokias unijas, kurių vadovybėje yra kairesnių pažiūrų 
vadų. Apgailėtina, kad nejnažai unijų vadų užsikabino

j e pries unijas
ams jų

MŪSŲ DARBO UNIJOS

SMETONININKA1 IR 
MENŠEVIKAI — 
TIK ŽVIRBLIAI!

Taip mano ir griežtai 
teigia klerikalų Amerika. Ji 
rašo:

Mūsą straipsnis apie Ba
belio bokštą BALFe šukelėj 
tikra audra socialistu ir tau-* *• *- I
tininku spaudoje. Pykstama, 
kam iškeltas klausimas, kad 
katalikams tenka daugiausia 
pinigą įdėti BALFą, o re

prezentuoti nori lygiomis ir 
kitos trys srovės. Jiems ypa
tingai nepatiko vaizdus ark
lio ir trijų žvirblių palygini
mas. Tačiau kad ją finansi
nis įnašas į BALFą yra ne 
žvirbliškas, jie ne tik neįro
dė, 1
.0 tai reiškia, kad mūsų buvo 
tiesa pasakyta. Tą tiesą įro
do ir tai, kad tų srovių, kū
juos taip susierzino dėl mūsų 
straipsnio, žmonės vis dau
giau ir daugiau atvyksta į 
Ameriką per katalikų orga
nizaciją. Kodėl gi ne atvirkš
čiai, jeigu manoma, 'kad mes 
pasakėme ne tiesą? (Am., 
bal. 29 d.).

Nesakysime ,jog šitoj pa
staboj nesiranda nė krisle
lio tiesos. Tiesos joje yra 
labai daug. Ypatingai mūsų 
menševikai netiki į aukoji
mą. Jie moka tik imti, o 
duoti — tegul kiti duoda. 
Aišku, kad devyniasdešimt 
devyni nuošimčiai bendrojo 
fronto finansinės naštos 
krinta ant katalikų pečių. 
Kunigėliai jiems • pragaru 
pagrūmoja ir jie verkdami 
dolerines kloja BALFui ar
ba Amerikos‘Lietuvių Tary
bai. Gi menševikai ir sme- 
toninink’ai iš tų išgąsdintų 
ir išmelžtų parapijom! turi 
gražaus juoko ir didelės 
naudos. ' — —
UŽGINTA KOSTA RIKOS 
DARBO FEDERACIJA

San Jose. — Kosta Rikos 
diktatoriaus J. Figuėres 
valdžia “uždarė’’ to krašto 
Darbo Federaciją ir subru
ko kalėjiman daug federa
cinių unijų vadų. Kosta Ri
ka yra mažiukė “respubli-

Smūgis mūsų f asistuojan
tiems unijų vadams

Kolumnistas George Mo
rris rašo “Daily Workery- 
je” apie šiandieninę padėtį 
jūrininkų unijoje, National 
Maritime Union, kurioje 
keletas mėnesių atgal įsi
galėjo reakcinių vadų klika 
£u Joseph Curran pryšaky- 
je. Jis nurodo, kad toje uni
joje padėtis paskutiniais 
laikais labai pasikeitė. Ei
liniai unijos nariai pradeda 
numatyti, kur juos veda fa- 
šistuojanti vadai.

Visas šis klausimas tapo 
sudramatizuotas, kai nese
niai unijos Pildomoji Tary
ba nutarė leisti referendu
mu nubalsuoti pataisymą 
prie unijos konstitucijos. 
Joseph/Curran pašiūlė pa
taisymą, kad būtų iš unijos 
išmesti ir kad unijon nebū
tų priimam? komunistai. 
Morris rašo, kad jam pavy
ko sužinoti, kaip jau tuo 
klausimu balsavo didelė 
dauguma net penkių didžių
jų uostų darbininkų. Tarpe 
tų penkių uostų randasi ir 
New Yorkas. Jis. sako, kad 
95 procentai unijistų balsa
vo prieš Joseph Curran ir 
jo klikos fašistinį sumany
mą. Tai didelis smūgis va
dams, kurie vaizdavos^ kad 
jie nuo dabar vedžios uni
jos narius už nosies taip, 
kaip jiems patinka.

Kodėl jūrininkų unijos 
nariai atsikreipė prieš fa- 
šistuojančius vadus? Todėl, 
sako Morris, kad jie pama
tė, kur tie vadai juos nuve
dė. Joseph Curran sakė, kad 
Marshall Planas suteiks jū
rininkams darbo ant dauge
lio metų. Bet dabar pasiro- 

1 do, kad tai buvo apgavin- 
gas pažadėjimas. Šiandien 
pat apie 50 procentų jūri
ninkų sėdi uostuose, .neturi 
darbo. Marshall Planas dar
bo jiems neparūpino.

Pagaliau pačioje unijos 
vadovybėje išsivystė naujas 
pasidalinimas. Reikia žino
ti, sako Morris, kad Curran 
laimėjo prieš progresyvius 
tik todėl, kad visa eilė va-

pusės, yra tokių hotelių, ku
rių darbininkai uždirba iki 
$7.25 per dieną. Nelygumas 
labai didelis.

Iš Davis raporto paaiškė
jo dar ir tas dalykas, kad 
tik didelėje mažumoje hote
lių yra įvesta \40 valandų 
darbo savaitė.

Reikia žinoti, kad šioje 
unijoje viešpatauja dešinie
ji vadai. Ir šioje konvenci
joje jie imasi priemonių sa
vo viešpatavimą padaryti 
amžinu. Jie siūlo, kad unija 
konvencijas laikytų tik kas 
ketvirti metai. Iki šiol kon
vencijos įvykdavo kas du 
metai:

"Konvencijai pranešta, 
kad Hotel and Restaurant 
Workers unija šiandien tu
ri virš 400,000 narių.

or-

Reikalaus didelio 
algų pakėlimo

Viena didžiausių CIO u- 
nijų yra United Electrical, 
Radio and Machine
kers. Jos Pildomoji Tahyba 
nutarė ruoštis iškėlhnui 
naujo algų pakėlimcr-mka- 
lavimo. James J. Matles, u- 
nijos organizacinis direkto
rius pareiškė, kad bus rei- | 
kalaujama kiekvienam na
riui pridėti po $500 per me
tus. Šitą vadovybės suma- 4 
nymą labai šiltai sveikina 
eiliniai nariai.

Electrical Workers unija 
turi apie 600,000. narių.

Šiomis dienomis prasidės 
derybos su samdytojais dėl 
algų pakėlimo. Pirmiausia 
reikalavimas bus pastaty
tas didžiosioms kompani
joms. Visų didžiausia ir 
svarbiausia kompanija yra 
General Electric. Ji turi 
125,000 darbininkų. Paskui 
seka Westinghouse kompa- ' 
nija su 80,000 darbininkų, 
Sylvania su 12,000, R'CA su 
10>000 General Cable su 3,-, 
000 ir' Phelps-Dodge su 2,- 
500. Visi šie darbininkai y- 
ra United Electrical Wor
kers unijos nariais.

bet net nesiėmė įrodyti, dų, kurie pirmiau buvo.ko-
munistais nuėjo su Curran 
ii- reakcijonieriais. Jie ma
nė, kad jie išgelbės savo 
vietas. Dabar jie sužinojo, 
kad Curran ruošiasi ir juos 
šluoti laukan. Curran nenu
rims,, kol visa unijos vado
vybė nesusidfe, iš jam išti
kimų klapciujĘ.

Buvusiems Komunistams, 
naujiems sukilėliams prieš 
Curran, vadovauja Law
rence ir Drummond. Unijos 
organe “Pilot” Joseph Cur
ran įtūžusiai puola šituos 
dar taip neseniai jam padė
jusius pasiimti unijos vado
vybę.

Reikalaus pakėlimo algų 
dėl 400,000 unijistų

Chicago, Ill. — Amerikos 
Darbo Federacijos Hotel 
and Restaurant Workers u- 
nijos kojalvencijai yra pa
siūlyti; kad būtų statomas 
reikalaVimas naujo algų 
pakėlimo. Robert L. Davis, 
kurte tokį įnešimą padavė 
konvencijai, p a r e i škė: 
“Šiandien viešbučiai geriau 
gali pakelti savo darbinin
kams algas, negu kada riors 
savo istorijoje.” Jis nurodė 
iš valdžios patiektų skaitli
nių, kad dar ir šiandien 
daugybė hotelių darbininkų 
teuždirba po $2.32 į dieną. 
Net ir organizuoti hotelių 
darbininkai daugybėje at-

ka” Centrinėje Amęrikoje. sitikimų.teuždirba nuo $3.-
J JI ibi 9K i dinnn Tai
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Nairobi, Kėny ja. — Ang
lų policija išblaškė 5,000
negrų -demonstraciją pries 
blogus valdininkus.

41 iki $4.25 į dieną. Tai 
daug mažiau, negu pramo
nės darbininkai. Iš kitos

Tikisi, kad be streiko 
bus galima susitarti

Washington, D. C.—Mai- 
nierių Unijos Policy Komi
tetas tris dienas posėdžiavo 
ir diskusavo naujus reika
lavimus, kurie bus statomi . 
anglies kompanijoms. Savo 
psftęjškimė po konferenci
jos komitetas reiškia viltį, 
kad unijos reikalavimai bus 
laimėti be streiko.

Derybos dėlei naujo kon
trakto. tarpe United Mine 
Workers unijos ir minkšto
sios anglies kompanijų tu
rės prasidėti greitu laiku, 
nes dabartinis kontraktas * 
pasibaigs birželio 30 dieną:

ANGLIJA NORI RYŠIŲ 
SU KINIJOS LIAU
DININKAIS

London.— Kartojasi pra
nešimai, kad Anglijos val
džia planuoja sumegsti dip
lomat! jos\ ryšius su kinų 
liaudininkais - komunistais 
ir pripažinti jų valdžią “de 
fakto.”

Bet Anglija vis dar pilnai ( 
pripažintų ir Kinijos tauti
ninkų valdžią vietose, kurių 
dar neužėmė kinų Liaudies 
Armija, nors pats- anglų už
sieninės ministerijote atsto
vas sakė reporteriams:

“Nežinia, kur dabar* tau
tininkų valdžia yra. Fakti- 
nai ji nustojo gyvavus.”

New York. — Vokiečių 
pramonės paroda Čia gavo 
25. milionų dolerių vertes 
užsakymų įvairiem dirbi
niam iš vakarinės* Vokieti
jos.



VATIKANAS SKAUDŽIAI
PRALAIMI

Amerikos Lietuviu Artistų 
Paroda Brooklvne •s

Rašo A. jf 
. I.

Tarp gausių diplomati
nių atstovų, akredituotų 
prie Vatikano, vienas as
muo pripažintas vertu ypa
tingo popiežiaus Pijaus XII 
dėmesio. Jis turi garbę bū
ti “švento tėvo“ priimtas 
kas dvi-trys savaitės. Kai 
skelbimai apie šiuos susiti
kimus spausdinami Romos 
spaudoje, jų pasikalbėji
mai vadinami ne kitaip, 
kaip “griežtai konfidencia
lūs”, “privataus pobūdžio“, 
arba tiesiog “ilgi.”

Asmuo, kuris yra pripa
žintas vertu tokio popie
žiaus dėmesio, yra asmeni
nis Trumano atstovas prie 
Vatikano—Maironas Teilo- 
ras (Myron Taylor).

*
Pirmosios žinios apie po

piežiaus ir Teiloro pasikal
bėjimų turinį pateko į 
spaudą pereitų metų balan
džio mėnesį.

Gerai informuotas Buka
rešto laikraštis “Univer- 
sul” anuomet pranešė, klid 
paskutinio pasikalbėjimo 
metu jie svarstę bendrą 
programą kovai prieš Cen
tro ir Pietryčių Europos 
liaudies respublikas sustip
rinti.

Vėliau užsienio spauda 
rasė, jog popiežiaus ir Tei- 
loi(o derybos buvo apvaini
kuotos tuo, kad buvo pasi
rašytas slaptas susitarimas. 
JAV pasižadėjo pilnutinai 
ir visur paremti “šventąjį 
sostą^’ bei jo agentus kovo
je prieš pažangiąsias pa
saulio jėgas, o Vatikanas 
įsipareigojo sustiprinti ne
apykantos Taryb. Sąjungai 
ir liaudies demokratijoms 
kampaniją. Popiežius davė 
nurodymą savo atstovams 
liaudies demokratijos šaly
se perduoti JAV pasiunti
nybėms bet kurią informa
ciją, kuri yra svarbi kovai 
prieš komunizmą. Tuo pat 
metu buvo reorganizuotas 
Vatikano informavi m a s. 
Žymūs Amerikos katalikai 
— Amerikos jėzuitų vado
vas Makkormikas (Mc
Cormick) ir Gregoriaus u- 
niversiteto profesorius a- 
merikietis Fordas šioje Va
tikano žvalgyboje užėmė 
nuolatinių patarėjų postus. 
Savo atstovais liaudies de
mokratijos šalyse popiežius 
taip pat paskyrė Amerikos 
katalikų vyskupus, iš anks
to susitaręs dėl jų kandida
tūrų su^Amerikos žvalgyba.

Siekdamas mobilizuoti 
katalikų . dvasininkiją su
tarčiai su Jungtinėmis Val
stybėmis įvykdyti, Vatika
nas sušaukė dvylikos Eu
ropos kardinolų slaptą pa
sitarimą, kuriame dalyvavo 
asmeninis Amerikos kardi- 
dinolo Spellmano atstovas 
monsinjoras Fultonas.

Popiežiaus vardu pasita
rimui vadovavęs kardinolas 
Montini pareiškė, kad viso
keriopai bus padedama 
tiems, kurie kovoja prieš 
liaudies demokratijos šali
ninkus Centro ir Pietryčių 
Europos šalyse. Jis tiesiog 
pasakė, kad bažnyčia ne vi
suomet rinksianti kovos 
priemones, nes iškaltieji tik
slai pateisiną bet kurias 
priemones.

’ II.
Vengrijoje popiežiaus su

manymus įvykdyti apsiėmė 
kardinol. Mindsenti, stam
biausias dvarininkas, ki
limo* vokietis. Gausiuose, 
katalikams adresuotuose, 
laiškuose kardinalas šiurk
ščiai šmeižė liaudies. vy-

eriozovas
riausybę, iš esmės, ragin
damas liaudį maištauti. Su
tinkamai su Vatikano nu
rodymais, Mindsenti suėjo 
į glaudų kontaktą su Ame
rikos atstovais Vengrijoje. 
Jiems rašytuose laiškuose 
Mindsenti primygtinai rei
kalavo, kad JAV įsikištų į 
suvereninius Vengrijos val
stybės reikalus. Būdamas 
užsienyje, jis užmezgė ryšį 
su O to Habsburgu, ir vedė 
su juo derybas dėl monar
chijos atgimimo ir jb grį
žimo į sostą. Iš bažnyčios 
tarno kardinolas virto, visų 
pirma, užsienio kapitalo ir 
monarchijos tarnu.

Vatikano kryžiaus ir A- 
merikos dolerio sąjunga 
mėgino išvystyti ne mažiau 
nusikalstamą veiklą ir laiu- 
dies demokratijos Rumuni
joje. Ten popiežius savo pa
siuntiniu paskyrė Amerikos 
vyskupą O’Chorą. Reakci
nės katalikijos antiliaudi
nės veiklos baze Rumunijoj 
tapo Šiaurės Transilvanija. 
Čia gyvena dauguma šalies 
katalikų. Kaip tik čia įren
gė savo atramos punktus 
Rumunijos reakcijos vadas 
Maniu.

Kaip neseniai buvo pažy
mėta laikraštyje “Žicifi Var- 
šavi“, sąmokslininkų gru
pių procesuose Lenkijoje 
dažnai buvo minimos kuni
gų pavardės. “Kunigai lai
mina banditų ginklus, ragi
na žudyti savo brolius.”

III.
Tačiau nauji kryžiuočiai 

skaudžiai apsigavo.
Vengrijos liaudis ilgai 

pakentė kardinolo Mind
senti pasisakymus prieš 
a g r'a r i n ę reformą. 
Žmonės buvo pasipiktinę 
dėl kardinolo kovos prieš 
vyriausybės nutarimą su
teikti mokyklai pasaulietiš
ką pobūdi, Pasipiktinimas 
apėmė Vengrijos liaudies 
mases, kai iškilo faktai a- 
pie Mindsenti ryšius su 
Wall stryto agentais. Jos 
griežtai protestavo prieš 
Mindsenti mėginimus pri
mesti Vengrijai Habsburgu 
valdžią...

Ilgai kentėjusi liaudis ne
teko kantrybės. Vykdyda
ma liaudies valią, vyriausy-. 
bė suėmė kardinolą Mind- 
sentį už valstybės išdavi
mą, šnipiriėjimą, o taip pat 
už spekuliaciją užsienio va
liuta. Visi nusikaltimai yra 
patvirtinti dokumentais. Vi
sa vengrų liaudis su milži
nišku pasitenkinimu sutiko 
šį vyriausybės aktą.

Šnipo Mindsenti suėmi
mas smogė skaudų smūgį 
Vatikanui ir visai tarptau
tinei reakcijai. Nėra atsi
tiktinas dalykas, kad-pir
mieji žmonės, kurie pradė
jo ginti Mindsentį, buvo po
piežius, Amerikos kardino
las Spelmanas ir Oto Habs- 
burgas — visi tie, kurių in
teresams jis tarnavo.

Bejėgiškai šėldami jie 
šmeižia Tarybų Sąjungą, 
Vengrijos darbo žmonių 
partiją ir vyriausybę. Bet 
jokie šmeižtai ir provokaci
ja neįstengia reabilituoti su 
nusikaltimo įrodymais pa
gautų sąmokslininkų prieš 
liaudinę santvarką. Jokie 
šmeižtai ir provokacija ne
įstengia išgelbėti nuo su
triuškinimo ir teisingo at
pildo išdavikus, kurių prie
šakyje buvo Vatikano ir 
Wall stryto statytinis.

Aiškiai matomas Vatika
no politikos krachas Veng
rijoje. Aiškiai jis matomas 
ir Rumunijoje. Rumunijos

Illinois senatorius Paul H. Douglas atsivedė kelis savo 
bendradarbius stebėti, kaip atrodo laužynės už kelių 
blokų nuo šalies kapitoliaus, Washingtone. Su juo at
ėjo (kairėje) Rhode Island senatorius Theodore T. 
Green ir Oregon senatorius Wayne Morse. Taip gerai 
išsigarsinę savo “rūpesti” laužynių gyventojais,* ponai 
senatoriai nutarė išleisti per metus $308,000,000 pigio
mis rendomis namams, viso per šešeris metus pastaty
dinti 810,000 šeimoms po butą, kuomet milionai darbo 
žmonių neturi namų. Per šešeris metus daugelis šian
dien tebestovinčių laužynių visai susmuks. Tačiau vien 
tik Graikijai, Turkijai ir gal porai kitų fašistuojančių 
šalelių karo reikalams išgalėjo skirti $320,000,000.

Matomai, aprokavo mūsų vaikinams duoti karą ir 
karstą, ne namus.

, Minčių Kibirkštys
Geros mintys, kaip kokia 

laimė, kartą aplankę, dau
giau vargiai grįžta. Užsira
šyk jas pirm, negu jos pa
bėgs.

Kuris bijosi prasižengti 
laikrodžiui, toks vargiai at
liks didelius darbus.

Tvirtos ir plačios drau
giškumo sienos gali tave 
kada nors apsaugoti nuo 
priešų.

Nesėdėk ant krūvos snie
go, laukdamas, kada ateis 
vasara. Nelauk, kada kiti 
tau pataisys sugedusią 
tvarka.

★ ★ ★

Jei lenktynėse greitasis 
arklys užsimanytų pažvelg
ti atgal, —r jis niekada ne
laimėtų. Jęi pradėsi galvo
ti, kad kiti per toli atsilikę 
nuo tavęs, pats atsiliks! 
nuo progreso.

Tik rimtai susirgęs pra
dedi galvoti apie kvailai ei- 

uniatų bažnyčios dvasinin
kijos tarpe prasidėjo galin- 
'gas protesto sąjūdis prieš 
priešišką Vatikano veiklą. 
Pereitų metų rudenį 400 
graikų katalikų bažnyčios 
kunigų pasirašė pareiški
mą, kuriame jie pasmerkė 
antidemokratinę popiežiaus 
veiklą, pareikalavo nu
traukti kadaise-su Vatika
nu sudarytą konkordatą ir 
grąžinti uniatų bažnyčią 
stačiatikybėi.

Vyriausybė negalėjo ne
atkreipti dėmesio i teisingą 
dvasininkijos reikalavimą,. 
Konkordatas su Vatikanu 
buvo denonsuotas. Todėl 
Vatikanas Rumunijoje ne
teko savo pozicijų, o Wall- 
strytas— savo žvalgy^nin-

A * *
Veltui naujieji kryžiuo

čiai mėgina pasukti atgal 
istorijos ratą. Apakinti ne
apykantos demokratijai, jie 
neteko laiko jausmo, nepa
stebėjo, kad XX amžiuje 
politinis klimatas yra visai 
kitoks, negu jis buvo vi
duramžiais.

Vatikano žygis prieš,liau
dies’'demokratiją visiškai ir 
gėdingai sužlugs. Mes esa
me liudininkai i tokio pralai
mėjimo, kokio Vatikanas 
dar nežinojo.

kvotą sveikatą.

Neik blogu keliu tik dėl 
to, kad esi tinginys nužing
sniuoti ant gero kelio.

★ ★ ★

Astronomai visatoje su
rado labai daug žvaigždžių, 
saulių,, kometų, planetų ir 
kitokių dangiškų kūnų ir 
apsireiškimų, bet niekur ne
surado dievo, aniolų, praga
ro, “cfyščiaus” nei’ velnių. 
Nes šie visi tvariniai giliai 
pasislėpę žmonių galvose.

★ ★ ''k

Gyvenime, rodosK. visi 
žmonės vienodai juda, vei
kia, bėga, skuba. Bet tūli 
atsilikę šimtmečius.

Vienas degtukas gali su
deginti didžiausią miestą. 
Vienas šūvis gali užkurti 
dar vieną ir jau paskutinį 
karą! ... Betgi, tūli pakvai
šėliai labai trokšta, kad kas 
nors iššautų tokį šūvį.

★ ★ ★

Beprotiškas darbas — 
kirsti ta šaką, ant kurios 
pats sėdi.

★ ★ l ★

Neprikimšk savo ^galvos 
beverčiais niekais; palik joj 
vietos ir protingiems daly
kams.

Jeigu jau tavo toks būdas, 
kad tau sunku apsieiti neį- 
žeidus kito, tai verčiau tam 
tikslui pasirink priešą, o ne 
draugą.

Ir garsiausi žmonės'kada 
nors buvo vaikiški, bet jie 
iš to išaugo. O kaip su mu
mis,?

★ ★ ★

Pradėjus jam prakalbą, 
aš maniau, kad tas progre- 
syvis kalbėtojas žioplas. Tik 
jam užbaigus kalbą sužino
jau, jog- ne jis, bet aš bu
vau žioplys. Nesiskubinkim 
pirm laiko iš prakalbų.

Kažin, ar tik mokslinin
kai nesukompromitavo mok
slo garbės, pagamindami 
atom-bombą?

Jei nori patirti, kiek turi 
tikrų draugų, — pakliūk į 
nelaimę.

Kažin kodėk “visas svie
tas” smerkia niekam ne
prasižengusius saužudžius?

Svieto Pereiga.'

Šiuo metu, nuo 10-tos ba
landžio iki 15-tos gegužės, tę
siasi Amerikos lietuviu daili
ninku kūriniu paroda Lietu
viu Kultūriniame Centre—Li
berty Auditoriume, Richmond 
Mill (Brooklyno priemiesty.]). 
Kokių ten randasi stebėtinai 
puikių darbų, pagamintų lie
tuvių sūnų ir dukrų ranko-
mis, tai vargiai galima ir ap
rašyti. šių žodžių rašytojui 
teko juos visus apžiūrinėti, tai 
šiek tiek paviršutiniai mėgin
siu apie juos ir pakalbėti. . .

Įeini* Į puikiąją Auditorijos 
svetainę, kaip į kokią Wal- 
dorf-Astorios Įstaigą, iC savo 
akims netiki! Kur tik pa
žvelgsi, visur aukšto kalibro 
dailės kūrinių iškabinta ir iš
dėstyta. Nežinai nei kur pir
miausia pradėti — visur Įdo
mu, visur įvairu. / Rodosi, jei 
galėtum, pašvęstom čia va
landų valandas ’ bežiūrinėda
mas ir besimokindamas, ko 
pirmiau nežinojai. <

Prasėsime ^riuo pradžios, 
kaip gi kitaip, kaip piešiniai 
išdėti-iškabinti. Man labai pa
tinka Olgos B. Matuck alie
jiniai piešiniai. . Matyt, ji 
mėgsta natūralizmą, ir tas jai 
sekasi. 'Tikra dailininkė, ga
linti iš tapybos gyventi. >

Netikėjau, kad Kristina ir 
Dr. Jonas Stanislovaičiai būtų 
tokie gabūs piešėjai, kaip ir 
visuomenininkai. Vieno ir ki
to piešiniai ne tik gerai techni- 
niškai nupiešti, ale ir akį 
traukianti. Bile kas'norėtų 
jų piešinius savo bute turėti. 
Jiedu, matyt, gamtą myli...

Phyllis A. Rasins, chicagie- 
tė, gabi technikoje ir suma
nume. Ją galime vadinti Kąu- 
dies artiste. Matyt, jai prie 
širdies ir darbo žmogus, ir 
gamta, ir technika.

Sophia Thomsonienę gabi 
kopijuotoja. Jos darbas ga-» 
nėtinai malonus, jos spalvų 
perspektyva gan gera.

J. W. Thomsonas irgi pie
šia - kopijuoja gerai aliejumi, 

t tačiau jis galėtų kiek imti pa
vyzdžio iš Thomsonienės spal
vų perspektyvoj. Pavyzdžiui, 
jo žaliuojanti medžiai vieno
kio žalumo, nežiūrint, ar jie 
arti, ar toli. Tas juos pada
ro prilipusiais prie drobės.

x Arthur Skučas jau tikras 
artistas — piešia lengvai ir 
technikiniai teisingai. Jo pie
šinys “Artist at Work” » ste
bėtinai gerai išėjęs. Taip pat 
jo brolio Edwardo Skučo pie
šinys “Wild Steel.” Abu ver
ti bile kam pamatyt.

George Klimo fotografijos 
labai puikios, bet jam reikė
tų daugiau pasiknisti fotogra
fijos dailėje, tai yra, jos re
prezentacijoje. Jo gamtore- 
giai fotografijoje galėtų ly
gintis net piešiniams, jeigu 
jis daugiau praktikuotų to už
siėmimo “triksų.”

Roberto Feiferio geras dar
bas, ką ir besakyti. Jis pie
šime užbaigtas produktas, 
kaip tūli sako. Bet, bet tas 
vis bet man lenda prie jo tū
lų piešinių. Pavyzdžiui, jo 
“Gyvenimo Kontrastas.” čia 
matome senuką, laikantį ke
purę rankoje, atkišęs ją prie
kin, kiek gali, ir maldaujantį 
almužnos prie turtuolio dva
ro geležinių vartų, už kurių 
gan toli matosi turtuolio rū
mai, palocius, tačiaus ten jo
kios kitos ypatos nėra, nėra 
nei pasiutusio “pono” ar “po
naičio.”

Tai va, kur tas dabar ir 
“bet” įeina. Nors ir senas, 
vienok žmogus ■ retai- yra tiek 
paikas, kad elgetautų tuščia
me oąe, kur jokio žmogaus 
nėra. Taigi čia būtinai' reika
linga dar viena figūra, kokio 
nors ponpalaikio, iš kurio bū
tų galima senukui prašyti iš
maldų. O kaip dabar esti, 
tai nėra senso; arba, padaro 
seną žmogų kvailiu, kuris ne
žino, kur ir kada elgetauti. 
Dar ir kitas čia trūkumas yra, 
bet. . . nebekliudysime.

Man patinka Feiferio 
“Partizanai,” bet nepatinka 
partizanų “tinginystė.” Jie, 
rodosi, guli paūksny ir ko tai 
ramiai laukia, nerodo jokio 
aktyvumo, pasirengimo ką 
nors pulti ar bėgti slėptis, to
kią priešui blėdį padarę. O 
čia pat jiedu išsprogdino hit
lerininkų armadą-tiltą, Į pa
danges tankai tik laksto šiu
piniais. Čia’ partizanams ne 
šienapjūtė,— jie turi ir būt 
atsargūs, i)* gatavi priešo pa- 
dėčia pasinaudoti — griebti 
priešo naudos, kiek tik gali 
tose aplinkybėse. Taip ii* bu
vo daroma partizanų karo 
metu, žinome.

O kaip piešinys parodo, tai 
būk partizanai kurapkas šau
do iš ūžkrūmio, be jokios iš
raiškos aktyvumo.

Aišku, piešėjas turėjo min
ty lietuvius partizanus. Jei 
taip, tai šitie tipai turėjo būt 
panašesni į lietuvius. Tas 
svarbu, nes labai svarbus pie
šinys—istorinis.

Nesakau, būk aš panašių 
klaidų ar netikslumų, nedary
čiau.- Daryčiau ir darau, nes 
esu viso labo tik'žmogus, kaip 
ir kiti. Bet ir aš, kaip ir 
kiti, pastebiu kitų klaidas ar 
netikslumus greičiau, negu 
savo.

Nors šias klaidas pastebė
jau Feiferio piešiniuose, ta
čiau nesakau, būk tie piešiniai 
nieko neverti. Jie verti ir la
bai verti — verti pamatyti 
kiekvienam ir verti juos įsi
gyti, jeigu kam prieinama. 
Jeigu nebūčiau pats piešėjas, 
tai ir pats isigyčiau nors vie
ną.

Use Merkson - Bimbienė ti
kra ekspertas drabužių deko
racijų piešime. Retai kuris 
taip patraukiančiai gali atlik
ti darba.

Bimbienė piešia taipgi ir 
portretus ir gamtos vaizdus. 
Ir gana gerai, tik netaip ge
rai, kaip ’ drabužių dekoraci
jas. * Ji turi nupiešus ir savo 
vyro portretą^ Panašumas 
be galo gerai išlaikytas. Re
tas mūs mėgėjų taip gali su 
ja prie to lygintis.

Bet šiame jos darbe matosi 
biskį perdaug štyvumo, stoka 
lankstos. Pavyzdžiui, šešė
liai ant Bimbos garnitoriaus 
taip aštrūs ir tiesūs, kad no
risi manyti, būk tas garnito- 
rius iš lentų sukaltas, *o ne 
drabužio. Arba, toks sta- 
mantrumas drapanose duoda 
sugestiją, būk Bimba kokis 
bankierius, fabrikantas, o ne 
proletaras, kokiu mes jį pa- 

1 žįstame per ilgus metus.
šitas Stamantrumas, štyvu- 

mas pastebimas ir kitame jos 
piešinyje—“Sugrįžimas.” , čia 
vaizduojama karo išgriautas, 
ištaškytas namiA vietas, kur 
likę tik kaminai ir dalys sie
nų. čia jos tie kaminai at
rodo, kaip būtų tik ką pasta
tyti, o neapgriauti, nors ir 
biskį pakrypę. Jie nepilnai 
tinka prie griuvėsių scenos, 
mas pastebimas ir kitame jos 
piešiny — “Sugrįžimas.” čia 
' Čia ir kitas dalykėlis, nors 
mažas, yra pastebimas ne vie
toje, tai žalias medelis likęs 
griuvėsiuose. Jis jau taip ža
lias, taip nepaliestas žiaurių 
karo audrų, kad nesinori nei 
tikėti, kad taip būtų galima. 
Kadangi jis atrodo atokiai, jis 
būtinai turėtų būti tamsesniu, 
linkęs lelijavai, spalvai.

1 Čia tik pešiojimas kritiška 
akia. Abelnai, Bimbienės pie
šiniai geri. . .

Birutės Villis fantaziški 
piešiniai labai akį traukianti 
ir malonūs jausmams. Jie itin 
tinkami dekoracijai.

Prano Mockapetrio piešiniai 
labai patraukia kiekvieno aty- 
dą savo spalvų malonumu, ra
mybę teikianti. Jo piešiniai 
bus gaudomi dėl stubų pa
puošimo.

Anna E. Warnas gabiai pie
__ ____________________....................................__..............................   > g.
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šia juodylu. Jos “Etchings” ir 
“Lithograph.” dikčiai realūs.

Natalijos Jasiukynaitės pie
šiniai visapusiškai skiriasi 
technikoje nuo kitų piešinių. 
Tai. gerai, čia išlaikomas sa
votiškas ypatingumas, kurį 
vargiai kas pajėgs imituoti. 
Vien pats tokis būdas piešimo 
traukia akį ir suįdomina.

Lucy Rauduve, tur būt, 
pralenkia mus visus piešime, 
technikoje ir reprezentacijo
je. Ji turi keturis piešinius— 
du portretus, vieną dirbtuvės 
vaizdą, ir yieną gamtoregį. 
čia turiu prisipažinti, kad nė
ra man prie ko prisikabinti...

Jei kas nori tinkamos pie- 
šybos pamatyti, lai pastudi
juoja Raudu vės piešinius.

Aldona Petrow gerai piešia 
ir “still life” ir portretus.

Vaikučių piešinėliai irgi 
žingeidumą traukianti, atsar
giai piešti ir duodanti sugesti-; 
ją,< jog iš jų ateinanti karta 
bus gabi. Jų vardai:-N. Jan
kus, Kenneth Stensler, Chris
tina Petrow. .

Labai esu persitikrinęs, jog 
nei vienas nesigailės atlankęs 
šią dailės parodą. čia yra 
ne tik kuo pasigrožėti, ale ir 
pasimokinti galima, šitokie 
rankų gabumai, šiyokis proto' 
išlavinimas sužadins bile vie
no jausmus ir duos suprasti, 
jog yra dėl ko gyventi ir už 
ką kovoti, idant galėtum tuo- 
mi viskuo pasidžiaugti, kol 
gamta leidžia ant šio svieto 
mums gyventi. . .

Kas čia yra, visko aprašyti 
negalima, taip, negalima, tai 
būtų iš to didelė knyga. Bet 
bile vienas atėjęs ir praleidęs 
čia porą trejetą valandų gali 
išeiti su kalnu žinojimo ir pa
sitenkinimo.

Ypatingai lietuviai, taip, vi
si lietuviai, be srovių skirtu
mo, turėtų atlankyti šią dai
lės parodą Brooklyne, ^r pa
matyti, kaip Lietuvos sūnūs ir 
dukros neleidžia laiko veltui, 
ale sutveria tokį grožį, kas 
malonu ir sau ir kitiems.

čia yra ir moterų rankdar
bių, galybės jų, taip, net sta
lai "lūžta. Be galo įdomūs ir 
pamokinanti eksponatai. Ver
ta bile moteriai ar vyrui juos 
pamatyti .

Apie tai čia negaliu aprašy
ti. Bet jeigu to kiti neįstengs 
atlikti, tai ir tą mėginsiu per
statyti šio laikraščio skaityto
jams. i A. Gilmanas.

ŽINIOS 18 LIETUVOS
Dirbsim dar geriau

Vilnius, sausio 20 d. — Vil
niaus “Raudonosios žvaigždės” 
aliejaus kombinato kolektyvas 
pareitais metais davė valstybei 
410 tūkstančių rublių pelno, 
šiemet nuo pat metų pradžios 
fabriko kolektyvas siekia dirb
ti dar rentabiliau.

Aliejaus gamintojai įsiparei
gojo iki vasario mėnesio 15 
dienos pagaminti viršum plano 
10 tonų augalinio aliejaus. 
Taupant kurą, elektros energi
ją ir mažinant gamybos išlai
das per pusantro mėnesio pa
sižadėta sudaryti 34 tūkstan
čius rublių sankaupų, o darbo 
našumą pakelti 15 procentų.

Iki trečiojo ketvirčio pabai
gos Vilniaus aliejaus kombina
to kolektyvas siekia dar par
plėšt! įmonę, iš pagrindų re
konstruoti gamybos cechus. 
Bus įrengti 2 galingi naujos 
konstrukcijos aliejaus presai. 
Jie aliejų spaus ištisą parą, 
šiuos presius kombinatui at
siuntė tolięnojo Uralo gamyklos. 
Aliejaus kombinato pajėgumas 
padidės dvigubai. Metinės ga
mybos išlaidos, sumažės dau
giau kaip 1 milijonu rublių.

Lenktyniaudamas kombinato 
kolektyvas per sausio mėnesio 
15 dienų sumažino aliejaus 
nuostolius ir sutaupė apie 400 
kilogramų aliejaus.-

Socialistinėse lenktynėse iš
kilo pirmoji brigada. Ši briga
da per namainą išspaudžia apie 
4 tonas aliejaus daugiau, negu 
kitos. Aukštu darbo našumu 
pasižymi Šutintojas V. Butkus, 
pamainos meistras TolkaČiovas 
ir kiti.
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(Tąsa)

— Man tikrai tamstos gaila, — tarė 
Fogui kapitonas Spidi, kuris, pagaliau, 
ėmė rūpintis jo reikalais. — Viskas prieš 
tamstą! Mes dabar teesame tik ties 
Kvinstonu. /u I— atsiliepė Fogas. 4- Tai to
miesto ten matyti žiburiai?

— Taip.
— Ar mes negalėtumėm įplaukti į jo 

uostą?
— Ne anksčiau, kaip per tris valan

das.
— Plaukime, — atsakė ramiai Fogas, 

kurio veide visai negalėjai matyti, kad 
jis dar kartą rengėsi stoti į ko\*ą su savo 
likimu!

Laivai, kurie važiuodavo iš Jungtinių 
Valstybių, plaukdami pro šalį, palikda
vo maišelius su ląiškais Kvinstoune. Ten 
to pašto visuomet laukdavo ekspresas, 
kuris jį tuojau nudulkindavo į Dubliną. 
Iš Dublino paštas vežiojamas garlaiviais, 
kurie taip smarkiai plauko, jog atvyksta 
į vietą dvylika valandų anksčiau už visų 
draugijų greičiausius laivus.

Tą dvylika valandų panorėjo laimėti 
ir Fogas. Henrietta tegalėjo būti Liver
puly kitos dienos vakare. O važiuojant 
ekspresu, galima buvo ten būti jau apie 
vidudienį — vadinas, ištekti laiko nu
vykti į Londoną prieš vakaro devintos 
valandos keturiasdešimt penkias minu
tes.

Rytą apie pirmą valandą Henrietta 
įplaukė į Kvinstouno miestą.

Kapitonas Spidi, atsisveikindamas su 
Fogu, kietai jam paspaudė ranką. Fogas 
jam atidavė laivą, kuris buvo vertas ma
žiausia pusę tiek, už kiek jam buvo par
davęs !

Keleiviai tuojau išlipo. Kvinstounas y 
buvo Anglijos miestas, ir Fiksas labai 
norėjo tuojau areštuoti Fogą. Bet jis to 
nepadarė. Kodėl? Gal jis ėmė svyruoti? 
Gal jis pamatė Fogo nekaltybę? Gal jis, 
pagaliau, suprato savo klaidą? Sunku 
pasakyti. Šiaip ar taip, policijos agentas 
nemanė paleisti Fogo iš savo akių ir tuo 
pačiu traukiniu išvažiavo kartu su savo 
senaisiais keleiviais. Aštant jie buvo jau 
Dubline. Atvažiavę, tuojau sėdo į gar
laivį ir tą pačią valandą išplaukė į Li
verpulį. Į

Gruodžio 21 dieną, prieš dienos pirmą 
valandą, garlaivis priplaukė prie Liver
pulio, ir Fogas išlipo į krantą. Lig Lon
dono šešios valandos bebuvo likę važiuo- . 
ti.

Bet tuo tarpu prisiartino prie jo Fik
sas ,padėjo jam ranką ant peties ir, iš
siėmęs savo įgaliojimą, paklausė:

— Tamsta tikrai Filijas Fogas?
— Tikrai.
— Karalienės vardu aš tamstą areš

tuoju !
XXXIV

PASPARTUTUI PASITAIKO PROGA 
SĄMOJINGAI ATŽERTI

Filijas Fogas sėdėjo kalėjime. Jį paso
dino Liverpulio muitinės šaltoje, kur jis, 
laukdamas teismo, turėjo išbūti visą 
naktį.

Areštuojant Paspartutas norėjo, pulti 
ir sudraskyti policijos agentą. Tik po
lismenai jį sulaikė. Auda labai nusigan
do, bet nežinodama, kas čia darosi, nie
ko negalėjo suprasti. Paspartutas jai iš
aiškino visą dalyką. Fogas, tas teisinga
sis ir drąsusis vyras, kuris jai išgelbė
jo gyvybę, buvo palaikytas vagim ir su
areštuotas! Jaunoji moteriškė labai pasi
piktino tokiuo valdžios pasielgimu, mėgi
no protestuoti, bet, pamačiusi nieko ne: 
galinti padėti savo išgelbėtojui, ėmė gai
liai verkti..

Areštuodamas Fogą Fiksas tik atliko 
savo priedermę. Ar jis kaltas, ar nekal
tas, turėjo nuspręsti teismas.

Tuomet Paspartutui atėjo mintis, bai
si mintis, kad visos tos nelaimės kalti- > 
ninkas esąs jis vienas! \

— IŠ tikrųjų, — ėmė baisiai, graužtis 
berniokas: — kam aš slėpiau nuo Fogo, 
kas per paukštis Fiksas! Dėlko aš, suži
nojęs jo tikslą, tuojau nepranešiau savo 
ponui, ko jis, kaip piktoji dvasia, seka 
paskui mus? Sužinojęs tai, jis būtų mo
kėjęs išrodyti Fiksui savo nekąltybę -ir

jo apsirikimą. Bent jis nebūtų valkiojęs 
savo pinigais tokio žmogaus, kurio pir
mutinis rūpestis, įvažiavus į Anglijos 
žemę, buvo areštuoti savo geradarį! Tai 
tikras žaltys!

Paspartutas neapsakomai ėmė gailėtis 
visų savo paklydimų ir neišmintingų 
pasielgimų. Jis verkė, raudojo, kramtė 
pirštus. Vargšas norėjo net sau galą pa
sidaryti ! ’

Nors šalo labai, bet jis su Auda pali
ko gatvėje prie muitinės durų. Nei vie
nas,' nei antras nenorėjo eiti nuo tos vie
tos. Jie norėjo dar kartą pamatyti Fogą.

Fogas dabar buvo nustojęs visų savo 
turtų, ir ta nelaimė jam atsitiko tada, 
kada jis jau buvo prie pat savo tikslo ga
lo. Areštavimas pražudė jį amžinai. At
važiavęs gruodžio 21 dieną į Liverpulį 
prieš dvylikę, lig vakaro devintos ketu
riasdešimt penkių minučių, t.y. lig su
tartojo laiko būti “Reformų Klube,” jis 
turėjo dar arti devynių valandų, o nu
važiuoti į Londoną tereikėjo šešių valan
dų. • .

Jei tuo metu būtų kas įėjęs į kambarį, 
kur sėdėjo Fogas, būtų jį radęs ramiau
siai besėdint ant medinio suolo. Iš pažiū
ros sunku būtų buvę pasakyti, ar jis jau 
pasidavęs nelaimei, ar dar tebėra pasi
ryžęs kovoti .su likimu. Bet jis buvo ra
mus ir, rodos, kažko laukė. Ko jis ga
lėjo belaukti? Gal jis dar turėjo truputį 
vilties? Gal jis dar tikėjo laimėti užsi
darius kalėjimo durims?

Šiaip ar taip, Fogas pasidėjo priešais 
ant stalo laikrodį ir, įsmeigęs akis, ėmė 
žiūrėti, kaip bėgo laikas. Sėdėdamas jis 
nepratarė nė vieno žodelio, tartum kas 
būtų surakinęs jam lūpas.

Tačiau jo padėjimas buvo baisus. Jiš 
.niekam negalėjo parodyti širdies, ir kiek
vienas apie jį galėjo manyti dvejaip.

Jei Fogas teisingas žmogus, tai jis nu
stojo -visų savo turtų.

Jei Fogas vagis, tai jis suimtas.
Ar buvo jam atėjusi mintis gelbėtis? 

Ar galvojo jis apie priemones ištrūkti 
iš .tos bėdos? Gal jis kartais norėjo pa
bėgti? Tai gali būti, nes jis vieną kartą 
apėjo dairydamasis aplink visą kambarį/ 
Bet durys buvo užrakintos ir langai iš
pinti geležiniais virbalais. Jis vėl atsisė
do ir atsisėdęs ištraukė iš portfelio savo 
kelionės sąrašą. Eilutėje, kur buvo pa
rašyta : z

“Gruodžio 21 dieną, šeštadienis, Li-' 
verpulis,” jis pridėjo:

“80-toji diena, dvylikės 40 minučių,” 
ir vėl ėmė laukti.

Muitinės laikrodis išmušė pirmą va
landą. Fogas pastebėjo, kad jo laikrodis 
skubinasi dviem minutėm.

Išmušė antrą valandą! Jei dabar Fo
gas būtų galėjęs tuojau sėsti į ekspresą, 
tai jis dar laiku būtų nuvykęs į Londoną 
ir nuėjęs į “Reformų Klubą” prieš de
vintos keturiasdešimt penkias minutes. 
Jo kakta truputį susiraukė!...

Po antros dvidešimt trys minutės su
braškėjo smarkiai daromos durys. 
Džentlmenas išgirdo Paspartuto ir Fikso 
balsus. r.

Fogo akys nušvito.
Pagaliau atidarė duris, ir jis pamatė 

Audą, Paspartutą ir Fiksą, kurie visi 
trys puolė į jį.

Fiksas atrodė lyg pamišęs: visas buvo 
išblyškęs, akys atsimainę, plaukai išsi
draikę ... Jis negalėjo kalbėti!...

— Dovanok man tamsta, —‘ ėmė 
atsiprašinėti pindamasis, — dovanok 
tai nesusipratimas .. . baisus pana 
mas ... Vagis suimtas jau trys dienos 
tamsta laisvas!

Filijas Fogas buvo laisvas! Jis pri 
.prie seklio. Pažvelgė jam stačiai į akis, 
paskui — gal pirmutinį ir paskutinį ^ar
tą savo gyvenime — ats'ivėdėjęs abiem 
rankom smagiai suskelė jam per aus s.

— Puikiai teko! — sušuko Paspaiftu- 
tas. — Šimts pypkių! Kaip lipte prilipo 
delnai!...

Tai buvo menkas juokas, bet Paspar
tutas, kaip skaitytojai matė, buvo karš-, 
tas vyras ir ne visuomet mokėjo suvaldy
ti savo jausmų.
£ Fiksas nepasakė nė vieno žodžio. Jis 
gavo, ką buvo užsitarnavęs.

i

(Daugiau bus)

įVisi Gėrėjosi LKM Choro 
Muzikale Kavalkada

Sokolų svetainėje LKM Cho
ras turėjo surengęs Muzikalę 
Kavalkadą paminėjimui savo 
30 metų gyvavimo ir progre- 
syvei visuomenei pasitarnavi- 
mo sukaktį.

Programa suminėtai progai 
labai tiko ir atsilankiusieji il
gai, ilgai nepamirš, ypatingai 
rytinių valstijų lakštutės Biru-, 
tės Ramoškaitės, - kuri šiuo 
kartu davė kankliečiams ir jų 
draugams daug malonios, 
švelnios ir kiekvieno sielą gai-x 
vinančios dainų ir dainelių 
meliodijos ir vėl gražių dai
nelių kaip niekados pirmiau.

Biruta dainavo keliais atve
jais solo ir tris kartus su cho
ru. Jos švelni daina pilna mu
zikos meliodijos hipnotizavo 
kiekvieno atsilankiusio sielą. 
Aplodismentai taipgi buvo 
gausūs, švelnūs, h.armoniški, 
nes susidėjo iš visų klausovų.

Pats LKM Choras, vadovy
bėje Juozo Kcnston, dainavo 
tikrai gerai; vyrų kvarteto ir
gi publika nenorėjo paleisti; 
LKM merginų oktetas dabino 
programą ir AžVD Choras, 
vadovybėje Ann Petrutis, pil
dė sunkius - dainų kavalkus.

Solistės: Estelle Bogdan, K. 
Abek ir Helen Kwain atliko, 
kaip visada gerai ir atsilan
kiusieji jų daineles nuošir
džiai priėmė.

Smilgiūtė su Marimba taip
gi labai gražiai paskambino.

Naujenybė buvo, tai LKM 
šokėjų grupė, keturios poros, 
kurios buvo sumokintos vado
vybėje Vytauto Beliajaus. At
liko gerai ir vasaros didžiu
liuose piknikuose turėtų būti 
užkviečiami duoti mūsų pu
blikai lietuvių liaudies gražių 
šokių.

Pertraukoj Jonas Jokubka 
trumpai žymėjo LKM Choro 
istoriją ir pabaigoje atsišaukė 
sulyg išgalės paaukauti gydi
mui civilių laisvių.

žmonių buvo apypilnė sve- 
Po programos visi vai- 
ir šnekučiavosi, 
didelė kankliečių
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Jis

su-

ėjo

irgi visą vakarą
kankliečiais
šiame 30 metų su-

tainė. 
ši nosį 
viena 
ma.

Biruta 
leido su 
draugais 
kakties LKM Choro pobūvyje.
Ji nakvojo pas kankliečius 
Kvainauskus ir pirmadienio 
ryte išskrido oro . paukščio 
sparnais atgal į New Yorką.

Buvęs.

Turi Užsakymų, Bet 
Atleidinėja Darbininkus

Chicago Combustion Engin
eering įmonė apląikė griežtą 
protestą iš U E lokalo .1114 
už atleidima 41' darbininko., 
Kompanija pabaigoje metų 
yra prisipažinus, kad turi ne
mažai užsakymų ir darbo il
gam laikui ir nėra pamato 
darbininkų atleidinėjimui. f 

1948 metais Combustion 
Engineering Co. turėjo virš 
$6 000,000 gryno pelno arba 
50% daugiau kaip 1947 me-

I tais. Aišku, kad šis pelnas 
yra išspaustas iš darbininkų 
didesnio triūso ir skubos. Ne
gana to, dabar kompanija at- 
leidinėdąma darbininkus nori 
iš likusių dar daugiau išspaus
ti pelno .grasindama nedarbo 
botagu.

Unijos proteste nurodoma, 
kad geidžiant vis daugiau iš
spausti iš darbininkų pelno, jų 
kantrybė »baigiasi išsisemti ir 
nieko kito jiem nelieka, kaip 
skėlbti kovą tam blogu i.

Vyturiukas.

Malioriai Laimėjo Streiką
Du Page apskrities maiio

riai • pirmadienį grįžo darban 
laimėję 12*/2 c. valandai pa
kėlimą algos. Čia malioriai 
yra susiorganizavę į AFL Ma- 
liorių Distrikto Tarybą ir 
streikavo lygiai dvi savaites.

Nauja mokesties skalė va
landai bus $2.32Į/2, kuomet 
Čhicagos maliorių mokestis 
yra $2.37%. V. <
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LAISVES
JUBILIEJUS

Tai didysis darbas visos pažangiosios Amerikos lietuvių vi
suomenės. šaukia į darbą mus visus, apšvietą branginančius 
žmones, ne tik mūsų dienraščio bendrovės pareigūnai, bet ir 
pati mūsų sąžinė. Mūsų dienraštis baigia 30-tus metus savo gy
vavimo infliacijos prismaugtas. Turime jį gelbėti!

Reikia jam naujų skaitytojų, reikia parengimų ir reikia au
kų. Tik tais būdais stodami į pagalbą dienraščiui, galėsime džiu
giai apvaikščioti sukaktį ir užtikrinti jam ateitį.

Specialė Laida Atžymėjimui
30 Metų Dienraščio Sukakties
Rugsėjo 16 d. dienraštis Laisvė išeis dvigubai padidintas. 

Tai bus 30-ties metų sukakties atžymėjimui specialė laida, ši 
laida turi mirgėti organizacijų pasveikinimais dienraščio 30 me
tų sukaktim. Taipgi reikia aplankyti biznierius ir gauti jų pa- 
siskelbimus specialei laibai. Asmenys, kurie aukuos jubiliejaus 

proga, jų vardai bus išspausdihti specialėje laidoje.

Nelaukime Vajaus Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

Pats gražiausias žygis atžymėjimui mūsų dienraščio 30 metų 
sukakties bus gavimas kuo daugiausia naujų skaitytojų. Nelau- 
kime^vajaus, darbuokimės dabar gavimui naujų skaitytojų. Stip
riausias užtikrinimas dienraščio ateities yra skaitytojai. Kuo 
daugiau bus skaitytojų, tuo stipresnis bus mūsų dienraštis mo
raliai ir materialiai. Kiekvienoje sueigoje kalbinkime žmones / 
užsisakyti Laisvę.

Sveikinkite Dienraštį Sukaktim 
Patys Savo Iniciatyva

■ Ne visus biznierius ir asmenis, kurie nebiznieriai, s norinčius 
pasveikinti dienraštį sukaktim, mes galėsime aplankyti ir pa
prašyti skelbimo ar pasveikinimo specialei sukakties atžymėji- 
mo laidai. Mes prašome biznierių ir asmenų nebiznierių, gyve
nančių toliau nuo didesnių kolonijų, zprisiųsti paskelbimą ar pa
sveikinimą tiesiai dienraščiui Laisvei. Padarykite tą gerą patys 
savo iniciatyva.

Jei norite kokių platesnių informacijų del pasiskelbimų ar 
kokių kitų reikalų, rašykite Laisves Administracijai ir mes jums 
mielai suteiksime visas informacijas.

Visais reikalais kreipdamiesi, adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
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ALDLD Reikalai
VAJUS EINA PABAIGON

Lietuviu Literatūros Drau
gijos vajus už naujus narius 
baigiasi su 1 d. gegužės. Šie
met vajus nebuvo sėkmingas, 
permažai kuopų stojo darban, 
visi permažai dirbome.

Kol kas daugiausiai naujų 
narių turi gavusi LLD 19 kuo- 

spa, Chicagoj, kuri gavo 11 na
rių ir turi 62 punktus. Seka
mos yra: 11 kp., Worcester 
su 6 nariais ir 52 k p. Detro
it su 6 naujais nariais. Kol 
kas dar nei viena kuopa ne
pasiekė 77 punktų, 
kad būtų įskaityta 
gaunančias dovaną.

Bet, nors vajus

Prie šio su

kurios duokles sumokės nevė
liau 1 d. liepos.

Pirmiau buvo paskelbta 36 
garbės kuopos.
rašo prisijungia dar sekamos
Kuopa Miestas

Pittston-Wyomjng 
New Britain
Cherster
Gardner
St. Louis

Cadomin
Calerman 
Red Lake

i

58
122

tai yra, 
į kuopas

kuopų
Kurios sekamos

prisiųsti į centrą.
. Ačiū už Aukas!

I Knygų ir Apšvietos Fondą 
sekamai gavome aukų:

LLD 75 Kp., Miami,
J. D. Sliekas $10.

LLD 68 Kp., Hartford,
B. Muleranka $10.

LLD 92 Kp., Cicero,
M. Butvill $5.

LLD 2 Kp., So. Boston, 
iždininką $5.

LLD 139 Kp., Colerman, 
per J. Cherry $5.

LLD 152'Kp., Red Lake, 
per M. Deedas $4.40.

LLD 19 Kp., Chicago, per 
P. šolomskas $3.45.

LLD 122 Kp., Codomin,—
J. Kundrat $3.80.

LLD 58 Kp., St. Louis,—J.

per

per

per

per

Skerstoną $3. <
LLD 30 Kp., Chester, per 

A. Lipčius narių aukos $1.75.
Po $1 aukavo LLD 124 Kp., 

Girardville, per A. Kuzmic
kas ir Adomas Rimkus, Chi
cago.

Stambiausią auką suteikė 
knygų ir apšvietos reikalams, 
tai nuolatinis Draugijos Rė
mėjas, kuris aukavo $500.

■ Visiems ir visoms tariame 
širdingiausią ačių už para
mą ! Prašome prisidėti ir at
eityje prie apšvietos ir kultū
ros veiklos su jūsų aukomis 
pagal išgalę. .'

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekr.

46 Ten Eyck St.
Brooklyn 6, N. Y.

PHILADELPHIA, PA

oficialiai 
pasibaigia .vienok visi ir vi
sos turime rūpintis gauti nau
jų narių į Draugiją. Atsi
minkite tą pareigą laike mū
sų parengimų. Tuo pat kar
tu ruoškimės prie 1950 me
tų. nes bus 35-ių metų Drau
gijos jubiliejaus metai, 
limas dalykas, kad jie 
bus metai gavimui naujų 
rių.

Duoklės ir Garbės Kuopos

visi 
na-

Draugijos Konstitucija rei
kalauja, kad kiekvienas na
rys savo duoklę sumokėtų ne
vėliau 1 d. liepos. Jeigu to 
dar nepadarėte, tai atminkite, 
kad jūsų pareiga tuojau ma
tyti kuopos valdybą ir užsi
mokėti, jeigu negalite nueiti i 
artimiausį kuopos susirinkimą.

J garbės kuopų surašą įskai
tomo tik tas kuopas, kurios 
užsimoka už visus narius duo
kles. Prie garbės kuopų bus 
priskaitomos tik tos kuopos,
priskaitomos kuopos tik tos, Į mų

152
209 Trenton.

Taigi viso garbės 
jau yra 45.
įstos į šį surašą?

Mūsų Brošiūros

Kanadiečiaį išleido labai ge
ra brošiūra: “Ar taika Yra 
Galima?” Platinimui jos pa
siuntė ne vien Kanadoje, bet 
ir Jungtinėse Valstijoj mūsų 
kuopoms. Išplatinkime ją! 
Atminkite, kad garbingiausias 
darbas dabar tai kova už tai
ką. Pinigus už brošiūras ga
lite siųsti ir per mūsų cen
trą, mes persiusime į Kanadą.

Kitą brošiūrą baigią spaus
dinti dienraštis Laisvė, tai: 
“Kinija Žengia j Laisvę.” Bro
šiūra kaip tik atsako į di- 
džiosius įvykius Kinijoj ir ką 
jie reiškia. Tuojau užsisaky
kite jos platinimui.

Kas Turite Knygų?

sto-Centro Komiteto yra 
ka sekamų mūsų Draugijos 
knygų : ‘‘Lietuva Ugnyje,” 
‘Viduramžių Istorija,” “Ka
ralius Anglis” ir “Religija.” 
Tomas 1. Kas turite nu lieka

si ų knygų, tai prašome

CHARLES J. ROMAN
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 Si.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

telefonuokite:
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

IS JUNGTINIŲ TAUTU ASAMBLĖJOS
(Tąsa nuo I-mo pusi.)

“Having regard to the 
provisions of the Charter 
and of the Peace Treaties, 
the question of the obser
vance in Bulgaria, and Hun
gary of human rights and 
fundamental problems in
cluding questions of reli
gious and civil 
with special 
recent (trials 
ders.”

Tai bent 
Niekas jo neatsimins.

Jis sako, kad delegacijos 
Sovietų Sąjungos, Baltaru
sijos ir kitų kelių šalių ko
mitete nurodė, kad Jungti
nių Tautų Asamblėja netu
ri, pagal Čarterį, teisės kiš
tis į tų kraštų vidinius rei
kalus. Bet kitaip pamanė 
Politinio Komiteto daugu
ma.
Komiteto Priimta 
Rezoliucija

Rezoliucija skamba seka
mai

“Generalinė Asamblėja,
“Atsižvelgdama į tai, kad 

vienas Jungtinių Tautų 
tikslų yra pasiekti tarp
tautinės kooperacijos dėl 
pakėlimo ir padrąsinim'o 
gerbti žmogaus teises ir pa
matines laisves dėl visų, be 
skirtumo rasės, lyties, kal
bos arba religijos,

“Atsižvelgdama 
kad Baulgarijos ir Vengri
jos valdžios yra apkaltintos 
prieš Generalinę Asamblė
ją papildžiusios aktus, prie
šingus Jungtinių Tautų 
tikslams ir savo obligaci
joms (pareigoms) pagal 
taikos sutartis užtikrinti 
visiems žmonėms savo ju
risdikcijoje naudotis žmo
giškomis teisėmis ir pala
tinėmis laisvėmis,

“1.^ Reiškia savo giliausi 
susirūpinimą tais • sunkiais 
apkaltinimais ’prieš Bulga
rijos ir Vengrijos valdžias 
kas liečia nuslopinimą 
žmogiškųjų teisių ir pama
tinių laisvių tose šalyse;

“2. Pabrėžia pasitenkini
mą, kad kelios valstybės, 
pasirašiusios minėtas su
tartis su Bulgarija ir Ven
grija, jau yra padariusios 
tam tikrus žygius kas lie
čia minėtus apkaltinimus- 
ir reiškia viltį, kad bus 
rimtai imamasi priemonių 
pagal taikos sutartis užtik
rinimui gerbimo žmogiš
kųjų, teisių ir pamatinių 
laisvių;

“3. ' Ūmiausiai kreipia 
Bulgarijos ir Vengrijos val
džių dėmesį į jų obligacijas 
pagal taikos sutartis, tam 
tarpe į obligaciją koop^era- 
vimo pastangose visų tų 
klausimų išsprendimui; ir

“4. Nutarta šį klausimą 
palikti Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos ke
tvirtosios sesijos darbotvar- 
1 ”

liberties, 
reference to 

of church lea-

pavadinimas!

balsą, gauna Lenkijoj dele
gatas Drohojowski. Jis 
kreipia Asamblėjos dėmesį 
į tą svarbų faktą, kad Po
litiniam Komitete net vie
nuolika šalių susilaikė nuo 
balsavimo, o šešios šalys 
tiksliai nedalyvavo susirin
kime, kad nereikėtų balsuo
ti. Vadinas, septyniolika 
šalių tuomi išreiškė didelę 
abejonę dėl šios rezoliuci
jos reikalingumo.

Jis nesutinka su nusi
skundimu, kad diskusijos 
Politiniam Komitete buvu
sios per daug ilgos. Jis nu
rodo, kad ypač paskutinėje 
dienoje Jungtinių Valstijų 
delegato pasiūlymas disku- 
santams duoti tik dešimt 
minučių kalbėti, buvo pri
imtas. Tai buvo nepateisi
namas delegatams teisių 
suvaržymas pilnai ir visa
pusiškai išreikšti savo nuo
monę.

Drohojowski sako: Rezo
liucijoje kalbama apie kal
tinimus prieš Bulgarijos ir 
Vengrijos valdžias. Betgi 
nėra parodyta, kas tuos 
kaltinimus patiekė, padarė. 
Kai buvo apie tai paklaus
ta Bolivijos delegacijos, 
kuri tą rezoliuciją parašė, 
jinai atsisakė į klausimą 
atsakyti. Ir vėl aš klausiu: 
■Kas Bulgariją ir Vengriją 
apkaltino?

Jis teigia, kad Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos užme
timai Vengrijai ir Bulga
rijai yra isterijos rezulta
tas, o ne nuoširdus bandy: 
mas kiaušinių išspręsti. 
Jeigu tos šalys būtų tikrai' 
norėjusios dalykus pataisy
ti, nesusipratimus praša
linti, tai jos būtų ėjusios 
tub keliu, kurį aiškiai nu
brėžia taikos sutartis su 
Vengrija ir Bulgariją.

(Daugiau bus)

Ponai Tūkstančiais Rūksta 
iš feanghajaus

Šanghai, Kinjja. — Šim
tais ir tūkstančiais kinų po
nai, piniguočiai ir šmugel- / 
ninkai bėga iš Šanghajaus, 
įžiūrėdami greitą Liaudies 
Armijos atėjimą. Jie lekia 
ir plaukia į anglų Hong 
Kongą, Japoniją, Filipinus 
ir net į San Francisco.

Vyro "Padovanota” Bomba 
Užmušė Žmoną ir Jį Pat;

Dover, Ohio. — Russell 
Martin, 22 metų, davė savo 
žmonai Gladei, 
amžiaus', dėžutę neva 
dovana.
bomba, ir sprogdama užmu
šė Russellį ir žmoną; su
žeidė mažytį jųdviejų kū
dikį ir tris kitus asmenis.

Jiedu paskutinėmis die
nomis buvo pasimetę.

17 metų 
; SU 

Dėžutėje buvo

Pirmutinis šūvis 
Prieš Rezoliuciją

Pirmutinis diskusijose

Kairo, Egiptas. — Tei
giama, kad Transjordanas 
ir Egiptas susitarė, “žūt
būt, išlaikyt arabams Beth- 
lehemą ir Hebroną, Palesti
noje.

REGĖJOM, GIRDĖJOM

Čia jau įvyko seniai žadė
tas Lyros choro koncertas. 
Džiaugiasi visi, kurie spėjo 
laiku pribūti ir pasiklausyti, 
pasigėrėti lietuviškų daine
lių ir sykiu muzikos kavalkė- 
lių. Nemažas būrys jau ge
rokai pagyvenusių ir savu lai
ku dainavusių choruose stebė
josi jaunosios kartos darbštu
mu ir prisirišimu prie lietu
viškos dailės. Seniai, seniai 
girdėtos lietuviškų kompozi
torių dainos skambėjo taip 
aiškiai, suprantamai, kad 
jauteisi lyg besėdįs Lietuvos 
sostinės Operos Teatre...

“Sekretas” paaiškėjo. Jau 
buvo minėta, kad lyriečiai 
dirba, rengiasi prie naujo 
koncerto. Jie visą laiką slėpė 
ne tik turinį, bet ir autorius.

Buvo minėta, kad Lyros 
Chore yra keletas inžinierių, 
tai yra baigusių inžinierystės 
mokslą. Jie tykūs, nemėgs
ta laiką gaišinti savęs rekla
mavimui. .Bet kuomet pasiro
do kas įdomaus-naujo, tai ky
la klausimas, iš kur tas? čia 
jie vaidino, kalbėjo, dainavo 
ką tokio, kaip jie sakė, “Easy 
Come—Easy Go.”

Vaizdelis įdomus. Apie tai 
smulkmenų aš ir šiandien ne
žinau, tik nugirdau, kad auto
riaus būta, jauno inžinieriaus 
K. Walanto. O kiek ten sy
kių naujų dainelių, muzikos 
kavalkėlių ir iš kur tas, aš 
dar nežinau . . .

Nustebino visus viename ak
te mėgėju 
nierius

aiškų choro atvaizdą ir garsi
nant parengimą netingėti jį 
atspausti. Tuomet kiekvienas 
pažvelgęs supras, kad čia esa
ma daug balsų ir jų sutartinė 
dainele yra maloni. . .

Lyros Choras Dirba
Balandžio 22 dainavo Liet. 

Republikonų parengime, 23r— 
savo minėtame koncerte, 24— 
Chesteryj, o gegužės 6 vėl 
dainuos Liet. Rep. Kliubo pa
rengime ; gegužės 7 d. dai
nuos Swarthmore College, o 
gegužės 14—Newark, N. J., o 
geg. 22 gal dainuos Muzika- 
lės salės parengime. Kiek 
čia- mūsų jaunuoliai įdeda lai
ko, darbo ir savo iškaščių, tai 
retas kuris iš senesnių veikė
jų bus tiek pasiaukojęs lietu
viškam menui. Jie verti pa
ramos.

Girdėjom 
čia buvo 

lamai d. V. 
sakė labai 
Gaila, kad

atsilankęs pripuo- 
Andrulis. Jis pa- 
vertingą kalbą, 

klausovų tik keli

lošė jaunas inži- 
Edvardas Misikonis. 
jis neva su gitara 
Bet “mistiškai” pasi- 
armonikaitė lupinė.

pagroti, 
rodė ir
Na, ir jis abiemis instrumen
tais puikiai -sugrojo. Lyros 
Chore dainuoja puikiai prasi
siekus, seniau buvus solistė 
Nelė Statkeviciūtė. Taipgi F. 
Gedviliūtė, J. Adomaitis, E. 
Pildžius ir daugelis, daugelis 
.jaunuolių vaikinų ir mergai
čių, .kurių darbo vertybes 
man neįmanoma atžymėti.

Vieno aš prašyčiau lyrie- 
čius, tai nusitraukti tinkamą,

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Al.ydai visiems delegatams ir or
ganizacijų nariam, kadangi tapo 
permainyta susirinkimai iš pirmo 
sekmadienio j pirmą trečiadieni me
nesio, tad sekantis susirinkimas 
įvyks geg. 4 d., 7 v. v., 735 Fair
mount Ave. Atlaikę Veikiančio Ko
miteto susirinkimą, įvyks 
kuopos susirinkimas, tad 
kite, būkite laik,u, kad 
abu susirinkimus užbaigti
ir 11 vai. vakaro. — Valdyba.

(102-103)

LLD 10 
nesivėlin- 
galčtume 
tarpe 10

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

Newark 4, N. J.
HUmtioldt 2-7964

MATTHEW A 
BUYUS .

(BUYAUSKAS) 1
□ '

Laidotuvių Direktorius
□ □ □

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

' MArket 2-5172
- - ............................................ ■ ■ . ■ -.................. •
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Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway

Tel. ST. 2-8342 
$4>4^4^&4>>|>^rH'4>4,$4>4>&4>4’4^4>*i>

atsilankė. O tie gyvenimo 
nuotikiai, pasaulinę pokarinė 
padėtis labai jaudinanti. Pri
sibijau, kad nebūtų taip, kaip 4 * 
tūlas lenkų klebonas sakė sa
vo parapijonams: “Jūs gailė- 
sitės ir verksite, bet bus per 
vėlu...” Nesenai Europoje 
daug kas gailėjosi ir verkė, 
kad tinkamu laiku nesulaikė 
Mussolinio ir Hitlerio. ..

Vilnies paramai sumetė ke
letą dolerių sekami: A. Pra
naitis $6, A. Galkus $2, V. 
Paukštys $2; po $1: V. Maciš, 
K. Pietas, J. Danisevičius, J. 
Martin, P. Pilėnas, Pocius, A. 
Valančius, R. Kurliauskas, D. 
IL, J. Mataitis, A. žalnierai- 
tienė, H. Merkienė, B. Ko- w 
valčuk, J. Rainis, R. Merkis, 
H. Mattis, A. Šmitas, P. Wa- 
lantienė; F. Walant—50c. šir
dingai ačiū virš minėtiems ge
radariams! Spaudos palaiky
mas ir platinimas labai svar
bus visų protaujančių uždavi
nys. Kaimynas.

Caracas, Venezuela. — 
Karine šio krašto valdžia 
uždraudė Gegužės Pirmo
sios demonstracijas.

Kinija Žengia 
| Laisvę

Parašė D. M. ŠOLOMSKAS
Susipažinkite su šiaja milžiniška valstybe. 

Įsigykite tik dabar išleistą brošiūrą, užvardytą:
KINIJA ŽENGIA Į LAISVĘ

32 puslapių. Kaina 20c.

Draugijos ir asmenys tūojaus užsisakykite 
tos brošiūros platinimui. Platintojams, kurie 
ims nemažiau 10 kopijų, kaina 15c už kopiją.

Kurie užsisakysite po vieną kopiją, prašome 
prisiųsti 25c vertės po 10c ar po 5c. U. S. pašto 
stampomis, nes kainuoja persiuntimas.

Užsakymus prašome siųsti:

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

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
%

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

BES. TEL.
HY. 7-8681

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 'SO. 4th ST.,
Cor. Hewtes St.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288
1

F. W. Shalins
(SHALINSKAS) .

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

pu&L—Laisve (Liberty* Lith. Daily)-Antrad., Geg. 3, 1949
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NewWko^M^zfcZinioi Jau ir Lietuvius Palietė 
Mėtymai /iš Namų

Tolimi Svečiai
Lietuvių Dailės Parodoj

Praėjusį sekmadienį specia
liai lietuviu Dailės Pa rod on 
atvyko Mr. & Mrs. Allison 
Copp, iš Stoughton, Mass.; 
Mrs. Lester B. Gale, Sr., iš 
New Cannon, Conn.; Mrs. Pe
ter Klimas (parodos "dalyvio 
F. Mockapetrio sesuo) ir Mrs. 
Constance Kalvelis abi 

9

Brockton, Mass., ii* abi 
apdovanojo parodą po du 
lenus. V.

jos
(lo-

Šunį Burtais Neįveiksi
Kiekvienas čigonų būrys tu- 

iji savo tarpe vieną seną či- 
gonę-motiną, kuri savo mis
tiškais patarimais, kortomis 
bei burtais, nusprendžia jų li
kimą: jai aklai tiki visi to bū
rio čigonai.

Operetėje “čigonai” šią se
ną eigonę-motiną vardu Ka
rina interpretuos visiems ge-

Bun-rai žinoma aidietė Vera 
kienė.

Vera Bunkienė
Karinos rolėje

L jf M

čigo-Kuomet Orijo. jaunas 
nas, prašo Karinos pagelbėti 
(užburti) čigonų vadą Roto, 
kuris paskutiniu laiku yra la
bai pasimainęs ir net girtuo
kliauti pradėjęs, tuomet Ka
rina jam atsako: “šunį bur
tais neįveiksi. Taip bus, kaip 
lemta.” Ir i.štikrųjų* Roto li
kimas pasidarė skaudus. Jis 
tampa suviltas ir sielvarto ap
imtas . . . miršta. . .

Nepraleiskite progos pama
tyti šią įspūdingą operetę. Iš 
anksto sakau, kad būsite pa
tenkinti ja pamatę ir išgirdę.

H. F. .

Jesmontas Vis 
Dar Ligoninėje

Buvęs susižeidęs pradžioje 
vasario mėnesio, Antanas Jes- 
fnontas tebesiranda 
therine’s ligoninėje, 
^u sveiksta, tačiau 
vaikščioti dar negali, 
tebelaiko jį lovoje.

St. Ca-
Paima- 
vienas 
Tas ir

R.

Gaisras apartmentiniame 
437 W. 125th St. Lavi
namų 10 šeimų. Susi- 
3 gaisragesiai.

name 
jo iš 
žeidė

MIRĖ
Mirė Lillian Fuchs, gyvenu

si 67-10 — 64th St., Ridge- 
woode. Pašarvota namie. Bus 

. palaidota ketvirtadienį, gegu
žės 5 d., Šv. Jono kapinėse. 
Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
Stephen Aromiskis.

S

Eugene Wursler, 41 metų 
amžiaus, gyvenęs *28 Morgan 
Avė., Brooklyne, mirė balan
džio 30-tą, St. Catherine ligo
ninėje. Pašarvotas Matthew 
P. Ballas Funeral Home, 660 

' Grand St., Brooklyne. Bus 
palaidotas gegužės 3 d., Ever
green kapinėse.
liūdusius moterį Magdaleną, 
du vaikučius, ir 
gimines.
mis rūpinasi Matthew
las Funeral Home.

Paliko nu-

tolimesnius
Laidotuvių apeigo-

P. Bal-

75,000 Žmonių Maršavo, 
Parade už Laiką

maršavo
Gegužės Parade, 
New Yorke balan-

Keleriopai ‘dides- 
stebėtojų, vos be

ll žtven kusi os ša-
• parado

Virš 75,000 darbininkų jau
nimo ir suaugusiųjų 
Pirmosios 
Įvykusiame 
džio 30-tą. 
nūs minios 
praeinamai 
ligatvius visu parado keliu 
(apie 30 trumpųjų blokų il
gio) sveikino maršuotojus.

Darbo ir liaudies judėjimų 
nuo jų žygio nesustabdė ka
ro kurstytojų riksmai nei jų 
spaudos bubnijimas, būk šis 
paradas — paradas už taiką, 
už žmonių teises — būsiąs tik
tai komunistų paradas. O 
priešiškasis, užkurinės propa
gandos paradas, esąs lojališ- 
kumo šaliai paradu.

Komunistai, žinoma, tik 
džiaugtųsi, jeigu 
komunistų galėtų išeiti 
šuoti šiame parade, 
ta diena ateis, New 
mieste maršuos ne 75,000, bet 
bent pusė miliono gyventojų 
maršuos Pirmosios Gegužės 
paraduose . O ta diena ateina. 
Amerikiečiai darbo žmonės, 
kaip kad ir kitų šalių žmonės, 
eina pirmyn, ne atgal, kaip 
kad Įrodė ir šis paradas.

Pirmosios Gegužės paradas 
buvo tikruoju lojališkumo pa
radu. Juk tai čia buvo reika
laujama taikos, Amerikos ir 
viso pasaulio jaunimui gyve
nimo. Tai čia buvo obalsiai 
už 30 valandų darbo savaitę 
su ta pačia mbkestimi, kokią

virš 75,000 
nar- 

KuLmet

Alice Jonikienė Atvyks 
į Motery Kongreso 
Konvenciją

įmes re- 
iš vado-

Alice Jonikienė, V 
dakcijos narė, viena 
vaujančiųjų Chicagos moterų 
judėjime ir žymi darbuotoja 
bendrose organizacijose, at
vyksta Į New Yorlfcįį dalyvau
ti Amerikos Moterų Kongreso 
konstitucinėje konvencijoje.

Chicagietės delegatės, rašo 
jinai, atvyks tiesiai Į konven
cijos posėdžius.

Amerikos Moterų Konvenci
ja prasidės gegužės 6-tos ry
tą, baigsis 8-tos popieti. Se
sijos vyks Yugoslav-American 
Home, 405 West 41st St., New 
Yorke.

Kaip ilgai chicagietės vieš
nios liksis čionai, dar nežino
me, tačiau tikimės, jog po 
konvencijos jos atvyks, su jo
mis pasimatysime Aido Cho
ro “čigonuose,” o gal dar ir 
Moterų Apšvietus Klubo drau
giškame pobūvyje gegužės 10- 
tos vakarą. ,

Virš tūkstantis Macy’s dar
bininkų \ pikietavo didžiąją 
krautuvę protestuodami, kad 
firma nesitaria su unija. 

rinkinys vaizdu iš azijiečių gyve-' 
pradėtas rodyti balandžio 15-tą, 

Teatruose, Broadway ir 46th St., 
New Yorke.

Asia’s' New Voice, 
nimo Įvairių sričių 
Embassy Newsreel

0dabar darbininkai gauna, 
tai reikštų milionams šeimų 
daugiau liuoslaikio gyventi— 
šviestis, linksmintis. Tai šia
me parade reikalauta daugiau 
ir geresnių namų.

šis paradas reikalavo vi
siems piliečiams ir gyvento
jams lygybės ir laisvės.

įspūdingi Būriai
Nepaprastai Įspūdingais bū

riais išėjo studentų organiza
cijos, unijos, komunistai, žy
dų jaunimas, Emma Lazarus 
divizija (dalis didžiosios žy
dų liaudies pašalpinės organi-

Iš kitų tautinių grupių už 
vis gražiausia išėjo slavų tau
tos . Su dideliais būriais spal
vingais tautiniais kostiumais 
pasirėdžiusių vaikų ir jauni
mo, dainuojančio jaunimo, 
maršavo rusai, Ukrainai, Če
ch ošia va i.

Lietuvių ir šiemet maršavo 
pagirtinas būrys. Nors vete
ranų maršuotojų eiles retėja 
—bėgiu metų mirtis atsiėmė 
daugeli maršavusių pernai, 
kitus ligos sunegalino, tačiau 
dar galinčiųjų maršuoti eilės 
dasipildo naujais rekrutais.

Lietuviu Komitetas ypačiai 
dėkingas Al Merkiui už mu
ziką. Taipgi kaimynams iš 
toliau, atvykusioms Į mūsų 
būrį, apdovanojusiems gėlė
mis, ir visiems kooperavusiems 
lietuviams gerai išstoti Pirmo
sios Gegužės parade. Rep.

Domikaitis Pertaiso 
Restaruantą
. Atėję pirmadienio rytą įsi
gerti kavos pas Laisvės kai- 
mvna Domikaiti 4 17 Lorimer 
St., radome jį, kaip ir visuo
met, anksti kėlusį, tačiau be 
kavos ir be pusryčių mums. Ir 
Įstaiga nebe tokia. Kas atsi
tiko?

Sužinojome, jog Domikaitis 
planavęs savo įstaigą pabaig
ti pertaisyti uždarymo šven
tadieniui proga. Tame dirbo 
su mechanikų talka, tačiau 
nebesuspėjo pirmadieniui. Ti
kisi užbaigti pertaisyti šią sa
vaitę ir atidaryti bizniui pir
madieni, gegužės 9-tą. R.

Baigdama savo gastrolę 
New Yorke, kaip kas metai, 
cirko grupė atlankė vaikų 
skyrius Bellevue ir Fordham 
ligoninėse. Užsimiršę skaus
mus, vaikai ligoniai krykštavo 
džiaugsmu pamatę cirko ak
tus.

Washington. 
kiečiai šiemet 
dolerių mažiau 
bankus, negu 
pačiu laiku.

— Ameri- 
2 bilionais 

pasidėjo j 
pernai tuo

Lietuviy Liaudies 
Teatro Veikla
SVEIKINIMAS “LAISVEI”;
DOVANA LIETUVIŲ
KULTŪRINIAM CENTRUI;
“GAIDELIAI” KITUR

Praėjusio sekmadienio va
karą įvykęs Ęiooklyno Lietu
vių I Jau dies Teatro susirinki
mas buvo labai gyvas. To 
gyvumo j m Įnešė dramos 
“Gieda Gaideliai” raportas, 
parodęs gražias ir moralines 
ir medžiagines pasėkas. Savo 
entuziazmą susirinkimas iš
reiškė šiais dviemis nutari
mais :•

1) Pasveikinti 
Laisvės 30 metų 
sukakties jubiliejų 

dienraščio 
gyvavimo 

su $50.
Į rengt Lie

tuvių Kultūrinio Centro estra
dai dviejų kambarių sceneri- 
jas. ši dovana—skaitant me
džiagas ir pačių teatrininkų 
darbą — bus verta ne mažiau 
$400. Vienas kambarys—lie
tuviška bakūžė — jau pada
rytas “Gieda Gaideliai” pasta
tymo proga. Kitą kambarį 
liaudiečiai padarys taip grei
tai, kaip pasibaigs šio sezono 
veiksmai estradoj.

šiame susirinkime perrink
ta valdyba. Jon Įeina: S. 
Večkys — pirmininku, N. Pa
kalniškis — vice-pirmininku, 
L. Kavaliauskaitė — protoko
lų sekretore, Aid. Aleknienė 
—iždo sekretore, Ad. Rainie
nė—iždininke.

Sekamam Sezonui

o

Valdybai pavesta tuoj pa- 
irūpint pari'nkt veikalą seka

mam sezonui. Be to, teks pa
sitart ir su kitomis vietos me
no grupėmis, kad išvengt to
kios netvarkos, kokia vyko šį 
sezoną: keturi dideli paren
gimai .vienas paskui kitą vie
no mėnesio bėgiu sezono pra
džioj ir dabar vėl keturi dide
li ■ parengimai vienas paskui 
kitą sezono pabaigoj. O vi
są viduržiemį—nė vieno. To
kios anarchijos privalome 
vengt, arba kuri Pors grupė 
neišvengiamai bus suvaryta i 
“ožio ragą,” kaip buvo šio se
zono pradžioj.

Dėl “Gaidelių” Kitur

Poros kitų, mūsiškių koloni
jų veikėjai, pamatę dramos 
“Gieda Gaideliai” pastaty
mą Brooklyne, entuziastin
gai pasisakė už jų pastatymo 
surengimą pas juos. Jeigu mū
siškės tų kolonijų organizaci
jos taip .manote, tai štai kas 
jums patartina': Nelaukite 
sezono pradžios, bet pasiren- 
dnokite sales ir susitarkite su 
Liaudies Teatru jau dabar. 
Reikėtų pastatymus sutaikyt 
taip, kad jie vyktų tuo pačiu 
prisirengimu: vieną savaitę 
vienoj vietoj, o kitą (ar bent 
nevėliau antros) kitur, .šitaip 
rengiant ir kostiumai atsieis 
pigiau ir aktoriams nereikės 
ekstra praktikuotis. Bet jei 
visą reikalą atidėsite iki ru
dens, tai tuonji labai Apsun
kinsite arba galite padaryt 
šios dramos savo kolonijose 
pastatymą jau neįmanomu, 
kai brooklyniečiai “Gaidelių” 
roles bus jau pamiršę ir jau 
turės pasiėmę mokytis kitą 
veikalą Brooklynui. S. V.

*• T

Areštavo Grupę su 
Faišyvais Pinigais

New Yorke praėjusį ketvir
tadienį areštuoti keturi vyrai, 
Raymond O’Laughlin, Daniel 

Joseph • Farina, 
Juos su- 
kvotimui, 

Sako,

Sperdutto, 
Peter Di Palermo, 
laikė tolimesniam 
po $50,000 užstato,
kad pas juos rado $11,000 su
mai falšyvų $10 ir $20.

,Naujasis radinys esąs išstos 
pačios geriausia . padirbtos 
“G” serijos, apie kurią 
čiai buvo rašyta seniau.

pla-

Nėra namų vienam, nėra 
visiems. Nedarbas vienam, 
nedarbas visiems. Nelaisvė 
vienam darbo klasės piliečiui, 
nelaisvė visiems — tokia jau 
yra logika. Dėl to, kurie su
pranta, kovoja prieš benamys
tę, prieš nedarbą, prieš var
žymus laisvės nežiūrint, ku
riam tos klasės nariui ji ati
mama.

Praėjusią savaitę tapo iš
mestas iš buto černelis, gyve
nęs dienraščio Laisvės kaimy
nuose, Stagg St. Išmetė jį, 
sakoma, primetimu, būk jis 
nemokąs rondos. Nelaimei, 
jisai, unaravas žmogus, netu
rėjo rendos kvitų — jam ne
davė, o jis, nemanydamas 
bent kam daryti skriaudos, 
kvito ir nereikalavo, 
taip negražiai žmogus 
elgtis,” tarė jis.

Kiekvienam galėjo 
aišku, jog per daugybę metų 
(sakoma, ten gyvenęs apie ke
liolika metų) būtų jo nelaikę 
namuose, jeigu būtų nemokė
jęs rendos. Bet dabar atėjo 
rendų kėlimo, iš namų mėtymo 
gadynė. Jau pagyvenęs ir il
gai vienoje vietoje išgyvenęs 
žmogus, nemėgstąs trankytis 
iš vietos vieton, černelis ne
teko buto.

“Juk 
negali

būti

laiką,, gyvento-

Meta iš Namų ir iŠ Darbo
ši antradienį išmeta iš dar

bo ir iš buto daug kam lie
tuviuose pažįstamus «Mi‘- h’ 
Mrs. Worth, prižiūrėtojus 
apartmentinio namo, 1530 E. 
18th St., ten dirbusius ir gy
venusius ilgą 
jų mylėtus už švarą, manda
gumą ir visko atlikimą laiku.

—Mr ir Mrs. Worth are 
worth their weight in. gold 
(verti savo svorio auksu), — 
sako gyventojai.

Tačiau savininkas juos įtarė 
esant unijistais (ar jie ištikro 
yra unijistais, neteko jų at
siklausti) ir kad* atsikratyti 
unijine alga apmokamo darbi
ninko, paskelbė namą parduo
tu. Su naujuoju, aišku ne-

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LDS 103 kp. susirinkimas Nyks 
geg. 3 d., 8 vai. vak. Šapolo-Vaigi- 
nio salėje, 147 Thames St. Nariai 
dalyvaukite šiame susirinkime, tu
rime daug svarbių reikalų svarstyti. 
Taipgi užsimokėkite duokles. — 
P. Babarskas, prot. sekr. (102-103) 
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Valandos:

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Telefonas
EVergreen 4-7729

6 pud.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Antrad., Geg. 3,

GYDYĮTOJAS

S. S. Lockett; M. D 
223 South 4th Street 

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Peter Kapiskas

Licensed Undertaker •

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N; Y.

Tel. EVergreen 8-9770

GERI PIETUS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

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.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

I

. Manager

JOHN A. PAULEY 

turėjo kontrakto, tad jis gali 
versti dirbti už dyką arba 
išmesti iš buto.

Worth ai nesutiko dirbti už 
dyką. Juos atstato iš darbo 
ir jau senokai užvedė bylą 
išmesti iš buto. Jie kovojo, 
gynė savo teisę pasilikti bute. 
Tačiau mūsų teisdaryb, svars
tyklės, kaip paprastai, nusvi
ro boso pusėn. ' Ilgamečiai 
namo prižiūrėtojai Worth iš
metami iš buto.

Panašiu būdu pradėjo per
sekioti apartmcntiniu namų 
prižiūrėtojus K. Kreivėnus. 
Jų byla dar tęsiasi, tačiau ži
nant, jog svarstyklės linksta i 
boso puse, nežiūrint, kas jis 
bebūtų, Kreivėnų padėtis na
mų klausimu nėra'džiugi.

Man žinomi tik tie trys
I 

nuotikkai su lietuvių šeimomis. 
Dalcistina, kad jų yra New 
York o didmiestyje keleriopai 
daugiau.. Mieste išmetamų iš 
buto yra šimtai. Lietuviai nė
ra išimtimi.

Argi nuostabu, kad minios 
darbo žmonių išėjo maršuoti 
ne ponų, bot darbininkų pa
rade minint Pirmąją Gegužės, 
nes darbininkų paradas buvo 
demonstracija už namus, už 
darbus, už laisves ir už taiką.

R.

Prie pečiaus užsidegus dra
bužiams, mirtinai apdegė sa
vo virtuvėje Miss Eleanor 
Steffans, 76 metų, buvusi te
lefonu firmos darbininkė. At
bėgusios susiedijoje gyvenan
čios jos sesuo ir anūkė nebe
spėjo ją išgelbėti.

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:

71 DD’C D A O 411 GRAND STREETAbrr □ DAK Brooklyn, n. y.
Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION
♦ f

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
Catherine Augustine & Frank Sanko

i
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

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

Mire Ona Balčiūnienė
5

Ona Balčiūnienė, 44 metų 
amžiaus, gyvenusi 38 Stagg 
St., Brooklyne, mirė gegužės 
1-mą, Adelphi ligoninėje. Pa
šarvota koplyčioje, 9 Stagg 
St. Laidos trečiadienį, gegu
žės (Ma.V) 4-tą dieną, 2 vai., 
Alyvų Kalnelio kapinėse. Lai
dotuvių apeigas prižiūri gra- 
b,orius Stephen Aromiskis.

Liko giliame liūdesyje vyras 
Antanas, duktė Ruth, sūnūs 
Algirdas ir Albert, motina 
Rainienė, broliai Kari ir Fe
lix, ir tolimesni giminės.

Velionė Balčiūnienė jau il
gokas laikas nesijautė sveika. 
Bėgiu pastarųjų kelerių metų 
buvo bene porą kartų operuo
ta. Tačiau, matomai, opera
cijos sveikatos neatsteigė. 
Praėjusią žiemą praleido ke
letą savaičių Floridoje sveika
tos stiprinimui. Sugrįžo šiek 
tiek pasilsėjusi, tačiau nepa- 
sveikusi. <

Praėjusį šeštadienį ji tapo 
suimta aršių skausmų. Nuo 
jų apalpusią, be sąmonės, iš
vežė Į ligoninę. Ten buvo 
Įdėta Į “geležinius plaučius,” 
tuo būdu pratęsiant jos gyvy
bę keliolikai valandų, vienok 
išgelbėti nebepavyko.

Gaila dar jaunos, malonios 
moters.

Reiškiame užuojautą Bal
čiūnams ii* kitiems velionės 
artimiesiems!

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja vienas didelis for- 

nišiuotas kambarys su dviem lan
gais. Dėl daugiau informacijų, 
kreipkitės rytais ar vakarais pas 
Anna Viliniskienė, 228 So. 1st St- 
Apt. 19, Brooklyn, N. Y.

(103-105)

TONY’S 1
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
'• ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

32 Ten Eyck St
Tel.’EVergreen 4-8174

O




