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O visgi sužinojo.
“Pavojingiausia liga.“ 
Gerai juos pažįsta.

Rašo A. BIMBA

“The New» York Times“ 
smarkiai bara Kinijos komu
nistus, kam jie “juokus” daro 
is vakaru. Ir drąsa, girdi, j u. 
Jie reikalauja: TRUMANO DEMOKRATAI SEKA TAFTO-HARTLEY ĮSTATĄ

Kad Anglija ir Amerika
visas karines jėgas tuojau* iš-1 np 17 1 T • iv«
trauktų iš Kinijos, 1 1'111113IIO V OluZlB LiCldZlO

Kad pripažintų pilną Kini
jos laisvę ir nepriklausomybę,

• ir
Kad eitų, prie padarymo su

tarties su komunistine vyriau
sybe.

Ar ★ ★
Bet šitie reikalavimai yra 

teisingi. Anksčiau ar vėliau 
juos reikės priimti. Taip jau 
istorijos pabylota. Tai ko 
laukti? Greičiau bus šitie rei
kalavimai išpildyti, sveikiau 
bus ir Kinijai ir Jungtinėms 
Valstijoms. ,

★ ★ ★
Dabar jau rimtai prasideda 

dienraščio Laisvės 30 metų ju
biliejaus vajus. Jubiliejinis 
dienraščio numeris išeis rugsė
jo 16 d. Administracija krei
piasi j visus skaitytojus ir ra-

♦ gina darbuotis. Reikia rinkti 
nuo laisvės patrijotų pasveiki
namus ir nuo susipratusių lie
tuvių biznierių pasigarsinimus 
tame specialiame numeryje.

Ne visi, tiesa, ištesės, bet 
kurie ištesės, labai gerai pa
darytų, jeigu priimtų toki 
obalsi: Su trisdešimt metų 
sukaktimi trisdešimt dolerių 
aukų 1

Visi skaitytojai prašomi 
talkon ’

* ★ ★
Man labai patiko Brooklyno

• Lietuvių Liaudies Tęutro pra
nešimas. Jis tilpo antradie-

i nio vietinėse žiniose. Turėjo 
tilpti pirmame puslapyj, kad 
visų kolonijų 'lietuviai galėtų 
pamatyti ir pasidžiaugti.

Teatras sveikina dienrašti 
Laisvę su penkiomis dešimti
mis dolerių.

Teatras praleis apie keturis 
šimtus dolerių Įtaisymui Brook
lyno Kultūrinio Centro audi
torijoje reikalingų scenerijų.

Teatras suvaidino dramą 
“Gieda Gaideliai.“ Teatro ak
toriai sutinka tą patį veikalą 
suvaidinti ateinant) sezoną ki
tose kolonijose, jeigu jos pa
kvies.

Teatras jau rūpinasi susi
mokymu kito didelio veikalo

* ateinančiam rudeniui.
★ ★ ★

Komercinė spauda sužinojo 
ir baisiai išsigando. Jos ko
respondentai gegužės 1 dieną 
Maskvoje stebėjo karinių lėk
tuvų demonstraciją. Jie sako, 
kad ir Sovietai jau turi tokius 
garso greitumo lėktuvus, kaip 
ir Amerika!

Taigi, jeigu mūsų lėktuvai 
galės nulėkti ir mirti sėti ant 
Maskvos ir Leningrado, tai 
Sovietų lėktuvai atskridę ga
lės su žeme sumaišyti N e w 
Yorką ir Washingtona!

★ A ★
Pagyvensime ir pamatysime, 

< kad tai pačiai spaudai reikės
* sužinoti dar ir kitą nemalonią

• tiesą, būtent, kad mums visiš
kai neapsimoka švaistytis su 
atomine bomba. Kada nors 
paaiškės, jog mūsų šalis % ne
beturi jokio monopolio ant tos 
pragariškos bombos.

Tokia tiesa yra kartus daly
kas karo kurstytojams.

Lai šis mūsų komercinės 
spaudos pranešimas apie karo 
jėgų parodą Maskvoje gegu
žės 1 d. būna dideliu šalto 
vandens viedru karo kurstyto
jams už Įkaitusio kalnieriaus.

' -k A ★
Labai turtingos Riverside 

bažnyčios klebonas McCraek- 
f cn sakosi suradęs r pavojingiau

sią šių laikų žmonijos ligą.

Žymiai Pabranginti 
Gyvennamių Rendas

Washington. — Valdinis 
rendų direktorius Tighe 
Woods geg. 3 d. išleido pa
tvarkymą gyvenamųjų na
mų rendoms pakelti pagal 
naująjį Įstatymą.

Patvarkymas sako:
Jeigu savininkas turi 

vieną iki keturių paršam do
mų būtų-apartmentų ir jei
gu grynas jo pelnas yra 
mažiau, kaip 25 nuošimčiai 
visų gaunamų rendų-paja- 
mų, tai savininkas gali tiek 
pakelti rerjdas, kad gautų 
iki 30 nuošimčių gryno pel
no, lyginti su visomis įplau
komis bendrai.

Jeigu savininkas turi dau
giau kaip keturis parsam- 
domus butus-apartmentus, 
bet jo grynas pelnas iki šiol 
buvo tiktai 20 nuošimčiu 
visų įplaukų - rendų, toks 
savininkas gali pabranginti 
rendas tiek, kad susidarytų

Siūloma Gegužes 11 d. Atidaryt 
Važiuotę iš Vakarti į Berlyną

New York. — Amerikos 
atstovas Philipas Jessupas 
ir Anglijos ir Franci jos de
legatai Jungtinėms Tau
toms pasiūlė, kad Sovietų 
Sąjunga apie gegužės 11 d. 
atidarytų amerikonams, 
anglams ir francūzams va
žiavimą traukiniais ir auto
mobiliais į jų užimtą vaka
rinį Berlyno ruoštą. Šie 
trys vakariniai talkininkai 
sykiu nuimtų ir savo bloką-

Philco Streikas
Ir Lokautas

Philadelphia. — Prasidė
jus CIO Elektrininkų Uni
jos streikui prieš Philco ra
dio korporaciją, samdytojai 
paskelbė lokautą prieš 
streikierius; uždarė visus 
22 savo fabrikus - dirbtu
ves. Lokautas paliečia 6,500 
darbininkų.

Streikieriai masiniai pi- 
kietuoja fabrikus; pikietuo- 
se dalyvauja iki 2,500 žmo
nių.

Streikieriai reikalauja 15 
centų pakelti valandinę al
gą ir įvesti darbininkams 
pensijas kompanijos lėšo
mis.

Albany, N. Y. — Kovo 
mėnesį New Yorko valstijoj 
maistas pabrango daugiau 
kaip trečdaliu nuošimčio.

Tai esanti nuobodulio liga.
ji pareina iš lauko ir iš vi

daus.
Kai žmogus priverstas, dirb

ti tokį darbą, kuriam jis ne
turi nei pašaukimo, nei, pa
traukimo, jis tiesiog žūsta iš 
nuobodulio. Darbas - tokiam 
atsitikime yra kančia, o ne 
džiaugsmas.

(T%*» frm® eu*L> 

jam iki 25 nuošimčių gry
no pelno.

Grynas rendų pelnas skai
čiuojamas po visų išlaidų 
namams palaikyti bei tai
syti. Prie išlaidų1 priskaito- 
ma ir vadinamas namų nu
sidėvėjimas. Tiktai kas lie
ka nuo visų tokių išlaidų, 
tai skaitoma grynuoju pel-, 
nu.'

Šiuo valdžios patvarky
mu savininkai naudosis, 
ypač didindami tariamą 
namų nusidėvėjimą.»

Skaičiuojama, jog pagal 
tą patvarkymą bus neužil
go pakeltos rendos daugiau 
kaip keturiolikai milionų 
butų - apartmentų ištisoje 
šalyje.

Naujasis “rendų kontro
lės” įstatymas, be to, lei
džia vietinėms miestų val
dyboms kelti rendas taip, 
kad savininkai gautų, gir
di, “žmoniško pelno.” 

dą prieš Sovietų kontroliuo
jamą Vokietijos sritį.

Jie taipgi siūlo, kad apie 
gegužės 25 d. būtų sušauk
ta Paryžiuje konferencija 
Amerikos, Anglijos, Sovie
tų ir Francijos užsienių mi
nistrų. Konferencija, .pagal 
Sovietų pasiūlymą, turėtų 
svarstyti visos’ Vokietijos 
klausimus.
Amerikonai, anglai ir fran- 

cūzai daro spaudimą vadi
namai šeiminei vakarų Vo
kietijos tarybai, kad iki ge
gužės 15 d. užgirių konsti
tuciją steigiamai vakarinės 
Vokietijos valstybei, atski
rai nuo sovietinio Vokieti
jos ruožto.

Tokiu būdu jie už akių 
užbėga Keturių Didžiųjų 
konferencijai.

Kiny Liaudininkai 
Dar 80 Mylių Pirmyn

Šanghai, Kinija. — Kinų 
Liaudies Armija pasiekė 
Kimen miestą, nusivydama 
tautininkų kariuomenę dar 
apie 80 mylių į pietų vaka
rus nuo čangčov uosto.

Pranešama, jog tauti
ninkai bėga ir iš Nančango, 
Kiangsi provincijos sosti
nės, 350 mylių į pietų va
karus nuo čangčovo.

Liaudininkai maršuojh, 
linkui dabartinės tautinin
kų sostinės Kąntono, dide
lio uostamiesčio.

Kariniai tėmytojai lemia, 
kad Liaudies Armija sten
giasi atkirsti tautininkus 
nuo visų uostų.

Maskva. — Pabėgę nuo 
Tito jugoslavai leidžia savo 
laikraštį Maskvoj.

IŠ Jungtinių Tautų 
Asamblėjos
Rašo Laisves Korespondentas

' (Tąsa)
Jis nurodo, kad šitie puo

limai ant Vengrijos ir Bul
garijos yra tik dar vienas 
triksas naujo karo kursty
tojų,’ kad padidinti karinę 
isteriją, kad sudrumsti 
tarptautinius vandenis.

Rezoliucijos šalininkai ne
pateikė jokio dokumento 
prieš tas valdžias. Tuo tar
pu tos valdžios yra parūpi
nusios dokumentus visam 
pasauliui matyti, kaip ir už 
ką minėtieji dvasininkai 
buvo nuteisti. {Niekas neuž
ginčijo tų dokumentų au
tentiškumo.

Jis nurodo, kad Asamblė
ja neturi teisės kištis į ki
tų šalių grynai vidinius rei
kalus.

Jis sako: “Visiškai neat
sižvelgiant į tikruosius 
šios organizacijos interesus, 
Atlanto Pakto - Marshall 
Plano dauguma, taipgi ir 
tūlos kitos šalys, kurios žiū
ri i Amerikos taksu mokė- v v
tojų piniginę, nori pravesti 
Bolivijos rezoliuciją: Tačiau 
kadangi rezoliucija labai 
netikusi ir kadangi Bolivi
ja pasirodo labai silpna 
žmogaus teisių,, apgynimo 
vėliavos nešėja, tai veid
mainiai iš tos daugumos 
suskato visą, šį nelemtą 
biznį biznį apdengti labai 
speciališko legališkumo rū
bu, nieko bendro neturin
čiu nei su Čarteriu, nei tai
kos sutartimis. Vyriausias 
argumentas, kad išgelbėjus 
taip vadinamą Bolivijos 
pasiūlymą, buvo paremtas 
Vengrijoje Liaudies Teismo 
politine sudėtimi.”

Jis nurodo, kad teismąs 
prieš kardinolą Mindszenty 
buvo vedamas ta pačia pro
cedūra, kuri buvo priimta 
dar 1896 metais. Taigi ne
galima sakyti, kad nuteisi
mui kardinolo buvo “iškep
tas” naujas įstatymas. Teis
mą sudarė keturi teisėjai: 
senas įgudęs teisėjas ir trys 
kiti teisėjai, įpareigoti net

Iš Komunistų Teismo
New York. — FBI slap

tosios policijos šnipukė An
gela Calomiris dar “svįeči- 
jo,” meluodama prieš tei
siamuosius Komunistų 
Partijos vadus. Be kitko, ji 
pasakojo, būk komunistų 
vadai 1947 metais suorga
nizavę Wallace’o Progresy
vių Partija. Iš tikrųjų gi 
ši partija buvo tiktai 1948 
m. vasarą suorganizuota.

Angela tvirtino, būk tie 
komunistai kalbėdavę apie 
reikalą nuversti Amerikos 
valdžią; bet ji negalėjo atn 
sakyti į advokato • Gladstei- 
no-klausimus: — Kas? ka
da? kur?

' Jinai, būdama - 7 metus 
Komunistų Partijoje, šni- 
pavo FBI agentams ir per

■0

trijų skirtingų politinių 
partijų. O kokių politinių 
pažiūrų, jis klausia, teisė
jai yr£ Amer.? Tiktai dvie
jų senųjų partijų. Jis nuro
do, kokį teisingumą papras
tas žmogus gali surasti 
Amerikos teismuose. Parė 
mimui savo kaltinimų prieš 
Amerikos teismus Droho- 
jowski cituoja Amerikos 
garbintoją prof. Laskį, 
amerikiečius D. W. Brogan, 
Jougin, Morgan, John Rog
ge ir kitus. Dar kartą pri
mena Sacco ir Vanzetti by
lą ir Scottsboro jaunuolių 
reikalą. Jis nurodo, kaip 
pas mus yra sudaromos 
džiūrės ir kreipia Asamblė 
jos dėmesį į faktus, kurie 
šiomis dienomis tapo iškelti 
New Yorke (komunistų by
loje) apie visą džiūrių su
darymo sistemą, kad tik 
turtingieji gali į jas patek
ti. Jis taipgi kreipia dėme
sį į Amerikoje einantį poli
tinį persekiojimą žmonių, 
kurie nesutinka su valdan
čiosios kląsės interesais. Už 
pavyzdį paima prezidento 
Trumano pravestą “raga
nų” gaudymą tarpe val
džios tarnautojų ir veiklą 
/‘Loyalty Review Board.” 
Jis taipgi iškelia aikštėn 
veiklą mūsų Kongreso “Ne- 

. amerikinės Veiklos Komi te-
8 f*

to.”
• f

Jungtinių Valstijų delega
tas gina Bolivijos 

rezoliuciją
Po ilgos ir kandžios Len

kijos delegato kalbos, balsą 
gauna Jungtinių Valstijų 
delegatas Benjamin V. Co
hen. Jįs nurodo, kad jis di
džiuojasi Amerikos valdžia, 
kad čia visi turi teisę viską 
kritikuoti. Be to, girdi, ši 
rezoliucija kalba ne apie 
Ameriką, bet apie Vengriją 
ir Bulgariją. Lenkijos dele
gatas norėjo, sako Cohen, 
diskusijas' nukreipti prieš 
Jungtines Valstijas.

(Tąsa. 2-me pušį.)

nai rudenį tapo pašalinta iš 
organizatoriaus vietos kuo
poje. Angela sakė, kad ji 
buvo pažeminta už nesuti
kimą'su partijos politika.

Komunistų advokatas 
Gladsteinas užklausė: — 
Gal tamsta buvai pažemin
ta už ištvirkimą?

Teisėjas Medina uždrau
dė klausinėti Angelą apie 
jos nusikaltimus dorai.

Advokatas privertė ją 
prisipažinti, kad FBI poli
cija apmokėjo visas seka
mas Angelos išlaidas:

Duoklės partijai, aukos, 
literatūra, duoklės CIO 
Profesionalių Darbininkų 
Unijai, International Wor? 
kers Orderiui, Amerikos 
Moterų Kongresui, Sovietų-

Perima Indžionkšimis ir 
Kitus Aršiuosius Tafto- 
Hartley’o Įstato Posmus

Washington. — Truma- 
niškų demokratų vadas 
Sam Rayburn, * Kongreso 
Atstovų Rūmo pirmininkas, 
pasiūlė penkis “pataisy
mus” Thomaso - Lesinskio 
sumanymui, reikalaujan
čiam panaikint priešunijinį 
Tafto - Hartley’o įstatymą. 
Bet patys pataisymai yra 
perimti iš Tafto-Hartley’o 
įstatymo.

Valdžia pradiniai rėmė 
Lesinskio bilių, kuris ragi
na atšaukti Tafto-Hart
ley’o įstatymą ir sugrąžinti 
unijinį Wagnerio įstatymą 
su tūlais Trumano perša
mais neva pagerinimais. 
Tie “pagerinimai” perša 
aprėžti streikų laisvę.

Dabar gi Samas Raybur- 
nas susiderėjo su truma- 
niškais demokratais kon- 
gresmanais prijungt Lesin
skio biliui sekamus priedus, 
imamus iš Tafto-Hartley’o:

Vakariniai Vokiečiai— 
Marshallo Valdininkai

Frankfurt, Vokietija. — 
Jungtinės Valstijos ir Ang
lija skiria vokiečius kaip 
Marshallo plano tvarkyto
jus dėl paramos Bizonijaj, 
atsieit, anglų-amerikonų 
užimtam vakarinės Vokieti
jos ruožtui. Marshallo pla
no kyšius vakarinei Vokie
tijai iki šiol tvarkė Ameri
kos armijos komanda.

Į Washingtona atvyks 16 
vakarinių vokiečių ir už
ims valdininkų vietas vokiš
kame Marshallo plano sky
riuje. Tarp tų vokiečįų yra 
9 fabrikantai.

Vakarų Vokietijos - Bi- 
zonijos atstovai, be kitko; 
pasirašys sutartį su Jung
tinėmis Valstijomis dėl 
Marshallo fondo prieš ko
munizmą.

Amerikos Karo Laivai 
Bėga iš Šanghajaus

Shanghai, Kinija. — A- 
merika, Anglija ir Franci- 
ja liepė visiems kariniams 
savo laivams tuojaus aplei
sti Šanghajaus prieplauką. 
Sako, sužinota, kad kinų 
Liaudies Armija planavo 
užkirsti tiems laivams iš
plaukimą ir užgrobti juos.

Amerikiečių Draugiškumo 
Tarybai, Amerikinių Grai
kijos Demokratijos Draugų 
organizacijai ir Bendrajam 
Priešfašistinių Pabėgėlių 
Komitetui.

Advokatas užklausė:
— Ar FBI sumokėjo ir 

piniginę tamstos bausmę už 
prasižengimą Rockland aps
krityje 1947 m.?

Valdžios prokuroro pava
duotojas pasipriešino; todėl 
klausimas atmestas.

“PATAISYMAI”
—Teismų indžionkšinais- 

drausmėmis stabdyti strei
kus tokiose pamatinėse pra
monėse, kaip anglies, žiba
lo, geležinkelių ir kt.; taip 
pat suteikti prezidentui ga
lią perimti į valdžios ran
kas tokias pramones, kuo
met joms gręsia streikas.

Reikalauti, kad unijų va
dai ir samdytojai prisiektų, 
jog jie ne komunistai ir ne
remia jokių “raudonųjų” 
judėjimų.

Priversti unijas duoti 
valdžiai pinigines apyskai
tas.

Užtikrinti “žodžio laisvę” 
samdytojams agituoti prieš 
darbo unijas.

Reikalauti, kad unijos ir 
samdytojai su gera intenci
ja derėtųsi ginčams išsprę
sti.

Trumaniški demokratai, 
siūlydami šiuos Lesinskio 
biliaus “pataisymus,” nori 
-patraukti pietinius prieš? 
trumaniškus demokratus, 
kad balsuotų už šį valdinį 
biliu.

Pietiniai demokratai iš
vien su republikonais iki 
šiol rėmė Woodo bilių, ku
ris perima įvairius- Tafto- 
Hartley’o įstatymo posmus, 
truputį “pašvelnindamas” 
juos.

Bendrai gi, kaip Lesins
kio bilius su naujaisiais 
“pataisymais,” taip ir Woo
do bilius yra tiktai aršaus 
Taftč-Hartley’o įstatymo 
kopija.

Teigiama, kad Darbo Fe
deracijos ir .CIO unijų 
aukštieji vadai noroms-ne- 
noroms sutikę remti Le
sinskio bilių su minimais 
pataisymais; jie, esą, la
biau bijo Woodo biliaus.

Mažai skirtumo tarp, vie
no ir kito. Tačiaus valdžia 
nori padaryti Lesinskio bi
lių įstatymu, kad galėtų pa
sigirti ‘“laimėjus.”

KARO STOVIS 
BOLIVIJOJ

,La Paz, Bolivija. — Šio 
krašto darbininkai išėjo į 
visuotiną ,24 valandų strei
ką, protestuodami, kad val
džia užgynė gegužines de
monstracijas. Tad valdžia 
įvedė karo stovį, esą, “prieš 
sukilėlius.” Susikirtimuose 
5 asmenys užmušti, 63 su
žeisti. .

Honolulu. — Tarptauti
nė Laivakrovių Unija pas
kelbė streiką keturiuose 
Hawaii salų uostuose. 
Streikuoja 2,000 darbinin
kų.

Šanghai, Kinija. — Po
pieriniai tautininkų pinigai 
tapo beverčiais.

ORAS. — Šilta giedra.



JMEMa

LAISVE
Lithuanian daily, published by

Iš Jungt. Tautų Asamblėjos
(Tąsa nuo 1-mo puslp.)
Cohen sako, kad visa eilė 

šalių, jų tarpe ir Jungtinės 
Valstijos, jau senokai ke
liais atvejais protestavo 
prieš paneigimą civilinių 
laisvių Vengrijoje ir Bulga
rijoje. Tose šalyse, girdi, 
mažumos grupės “pagrobė 
valdžią į savo rankas” ir 
uždėjo savo valią “ant dau
gumos žmonių.” Tos naujos 
valdžios pasimojtįsios paša
linti vadus politinių parti
jų iš kelio. Jis negali su
prasti, kaip prie tokios san
tvarkos gali išsilaikyti civi
linės ir religinės laisvės.

Jis sako: “Mes negalime 
priimti to supratimo, kad 
po priedanga nuslopinimo 
fašistinių ir kitų subversiš- 
kų organizacijų Vengrijos 
ir Bulgarijos valdžios turė
tų teisę nuslopinti pažiūras, 
kurios nepatinka viešpatau
jančioms grupėms.”

Toliau Cohen sako: 
“Jungtinių Valstijų delega
cija pakartoja savo ųžginči- 
jimą kaltinimų, kad Jung
tinės Valstijos kaip nors 
suokalbiavo su apkaltintais 
žmonėmis Bulgarijoje ir 

. Mes atmetame 
tuos'kaltinimus kaipo nepa
grįstus ir absurdiškus.. 
Jungtinės Valstijos stengė- 

kams pasirodyti gatvėse Gegužės Pirmąją. Taip buvo si palaikyti draugiškus san- 
fašistinėje Ispanijoje, Portugalijoje, Graikijoje, o taip-j tykius su tomis šalimis Jr 
gi eilėje Lotynų Amerikos kraštų. . į jų žmonėmis, bet nė neban-

Kai kur reakcininkai patys savo paradus ruošė — Ar- j dė kištis į jų vidinius reika- 
gentinoje, ir kt. lūs arba sugadinti draugiš-

Daugelyje kraštų reakcininkai ir karo provokatoriai kus. santykius su tomis ša- 
ruošė savo “paradus” tam, kad sukursčius daugiau žmo- į limis ...” 
nių prie karo, kad pakenkus darbo žmonėms jų kovoje Į
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Ir Skambėjo Šūkiai—Taika ir Laisvė!...
• Šių metų Gegužės Pirmąją' pasaulio darbo žmonės 
skaitlingiau nei kuriais kitais metais išėjo į gatves pa
reikšti savo norams, savo šūkiams, kurių vyriausi buvo: 
“Tegyvuoja taiką!” “Tegyvuoja laisve!”

Šitie obalsiai tokie paprasti, bet drauge ir tokie gilūs, 
tokie svarbūs, tieUdSug pasako!

Tokio mieste, Japonijoj, net komercinė spauda pripa
žįsta,* žygiavo 250,000 žmonių. Tai reikia suprasti, jog 
•ten žygiavo dvigubai tiek, kadangi komercinė Amerikos 
spauda, kaip dabar jau aišku yra kiekvienam, tyčia nie-j 

■kloja, rašydama apie darbininkų demonstracijas.
Paryžiuje, Romoje, Berlyne — taipgi žygiavo šimtai 

tūkstančių darbininkų eisenose.
Pragoję, Buchareste, Sofijoj, Budapešte, Varšavoj 

vyko tas, ko ligi šiol tų miestų žmonės nematė. Pavyz
džiui, Buchareste, Rumunijos sostinėje, visas miestas 
buvo pasipuošęs šiam įvykiui taip, kaip niekad savo isto
rijoje!

Netenka nei sakyti, jog tarybinėse respublikose eise
nos - demonstracijos šiemet savo puošnumu ir ryškumu, 
o taipgi entuziazmu, viršijo visas praeities demonstraei-
jas. Ypatingai ryški demonstracija buvo Maskvoje, kur Vengrijoje.
1,000,000 darbininkų, inteligentų - intelektualų ir stu
dentų žygiavo tarybines sostinės gatvėmis. *»

Daugelyj kraštų reakcinės valdžios neleido darbinin
kams pasirodyti gatvėse Gegužės Pirmąją. r" _

už taiką.
Amerikoje šiemet darbo žmonių demonstracija gatvė

se, atrodo, teįvyko tik New Yorke, dalyvaujant arti 100,- 
000 žmonių (“Daily Worker” sako: žygiavo 75,000 žmo
nių, o komercinė spauda nesusitaiko: vieni laikraščiai 
skelbė, būk apie 75,000,. .kiti —/18,000, dar kiti — tik 
8,000). Monopolistinio kapitalo spaudos tikslas, mat, me
luoti, mažinti darbininkų pasirodymus iki minimumo).

New Yorke kardinolas Spellmanas, kuris andai di
džiavosi streiklaužiavimu, su pagalba “svietiškų” reak
cininkų, suorganizavo savo “lojalumo” paradą, kuris, iš 
tikrųjų, buvo šauksmas už karą!

Gegužės Pirmoji aiškiai parodė, jog pajėgos, stojan
čios už taiką, yra kur kas galingesnės už pajėgas, sto
jančias už karą. v

i Atsiminkime, New Yorko “lojalumo” paradan buvo 
įtraukti ir ugniagesiai, ir policija, ir visoki miesto tar
nautojai; čion buvo įtraukta nemažai tikinčiųjų “po 
grieku”! Na,, o į Gegužės Pirmosios eiseną-demonstraei- 
j’ą ėjo darbo žmonės savanoriškai, ėjo, nepaisydami viso
kių komercinės spaudps ir radijo pamazgų, grasinimų, 
pajuokimą, nukreiptų į tuos, kurie dalyvaus Gegužės 
Pirmosios‘eisenoje! \

Taip, Gegužės Pirmąją milijonai pasaulio žmonių gar
siai ir ryškiai pasakė: “Mes norime taikos! Mes kovoja
me ir kovosime už darbo žmonių* gyvenimo pagerinimą 
rr lengvesnį, šviesesnį rytojų!”

Be abejojimo, šitie šūkiai, šitie pareiškimai bus di
džiuliu pasiryžimu vykdomi gyveniman!

Dėl Blokados Nuo Berlyno Nuėmimo
Mes nežinome, kas vyksta diplomatų galvoje, neigi, 

kas dedasi jų kanceliarijose. Nežinome ir nepretenduoja
me žiną, kaip daro komercinės spaudos redaktoriai.

Mums vienas yra, tačiau, aišku: ąiuo- metu pasaulyje 
yra dvi valstybių grupės, kurių politiką galima aiškinti 
daug maž šitaip: Socialistinio bloko valstybių politika y- 
ra griežtai nustatyta už taikos pasaulyj palaikymą. Ka
pitalistinio bloko valstybių politika yra nukreipta už 
naujo, trečiojo pasaulinio karo reikalą.

Nuo pat antrojo pasaulinio karo pabaigos, po Roose- 
velto mirties, ši politika buvo pas mus puoselėjama ir 
tebėra kol kas puoselėjama, oficialiai ir neoficialiai 
auklėjama. Prie to- ruošiamasi, tam tikslui buvo sudary
tas Atlanto paktas, sutartis, apvienijanti kapitalistinį 
pasaulį naujam karui.

Šaltojo karo politika pagimdė Berlyno blokadą, pa
gimdė ji ir kitokias negeroves.

Šiuos žodžius rašant, yra žinoma, jog T. Sąjungos vy
riausybe daro rimtus žingsnius dėl Berlyno blokados nu
ėmimo. Nieks neužginčys, jog dėl to klausimo vyksta 
pasitarimai tarp T. Sąjungos atstovo Maliko ir Ameriki
nio atstovo Dr. Jessupo.

. Kai kurie žmonės šį T. Sąjungos pasiūlymą vadina 
“naujuoju taikos ofensyvu.” Kiti tame suranda “Tarybų 
Sąjungos nusilpnėjimą,’’ naujo karo bijojimą.

Mes netikime, kad T. Sąjunga yra šiandien silpnesnė, 
negu ji buvo prieš vienerius metus. Atbulai: mes ma
nome, ji šiandien kur kas tvirtesnė. Ęet kad ji trečio
jo karo nenori, kad ji jo bijo — tuo pilnai tikime. Juk 
pasaulinio karo nenori ir bijo milijonai darbo žmonių 
visame pasaulyje — milijonai net tų žmonių, kurie yramilijonai net tų žmonių, kurie yra

yra 
ir turėtu

pastatyti 
pasaulį

tų Čarterio straipsnio ant-- 
, ’^0' septintuoju paragrafu. 
' Jis sako>: “Kaip jau mes 
' nurodėme pirmiau,. Čeclto- 

slovakijosA delegacijos' su
pratimu, šitie klausimai iš
kelti Jungtinėse Tautose 
tik vieninteliu ' sumetimu: 
pulti liaudies demokratijas 
Bulgarijoje ir Vengrijoje.”

Jis primena, kad niekas 
neįrodė, nė nebandė įrody
ti, jog teisimas dvasininkų 
buvo paneigimas Vengrijo
je ir Bulgarijoje religinės 
laisvės, niekas nė nebandė 
įrodyti, kad prieš juos kal
tinimai. buvo nepagrįsti.

Jis cituoja katalikų lei
džiamą žurnalą “The Con
vert,” kuris pripažįsta, kad 
Vengrijoje ir kitose katali
kiškose šalyse yra katalikų 
žmonių sukilimas prieš ka
talikų bažnyčios hierarchi
ją. Žurnalas pripažįsta, kad 
kardinolas Mindszenty pa
teko bėdon todėl, 
priešinosi žemės

Jis giria Politinį Komite
tą, kuris dėjęs visas pastan
gas prieiti prie bendrosios 
išvados dėl teisingo išreiš
kimo Asamblėjos daugumos 
nuomonės. Jis mano, kad ši
ta rezoliucija kaip tik pa
gelbės pasiekti tuos daly
kus, kuriuos numato taikos 
sutartys su Vengrija ir Bul
garija. Jis mano, kad visi 
rezoliucijos punktai 
vietoje, teisingai 
būti priimti.

Cohen sako:
“Mes negalime 

draugišką, taikų
vadindami Clios, su kuriais 
mes 2 nesutinkame, karo 
kurstytojais, imperialistais, 
išdavikais, šnipais arba fa
šistais . .. Jeigu mes nori
me draugiško, taikaus pa
saulio, tai turime sukurti 
sąlygas tokiam draugiškam 
ir taikingam pasauliui . j .” 

čechoslovakijos delegatas
kalba

Ilgą ir karštą prakalbą 
pasako sčechoslovakijos de
legatas Houdek.. z

Jis sako, kad iš pat pra
džios čechoslovakijos dele
gacija buvoNpriešinga neši
mui į Asamblėją kardinolo 
Mindszenty ir kitų dvasi
ninkų, bylos. Jis nurodo, 
kad kardinolo teismas nie
ko bendro neturi su religi
jos laisve, nes jis buvo tei
siamas ir nuteistas kaipo 
kriminalistas ir savo šalies 
išdavikas. Savo argumentus . 
jis paremia Jungtinių. Tau- ■

kad jis 
reformai 
sąjūdžio 

atsteigti Vengrijoje monar
chiją!

Jis atverčia kardinolo 
Mindszenty veiklos istoriją 
ir parodo, kaip 1918 metais 
jis reikalavo masiniai žudy- 

• ti žydus ir visus radikalus. 
Tada kardinolas vadinosi 
vokiškai Joseph Pehm. Jis 
savo pavardę pakeitė, nes 
manė, kad su vokiška pa
varde Vengrijoje bus sunku 
pakilti. Pagaliau jis cituoja 
net H ears to spaudos kores
pondento Eugene Szatmary 
raportą iš paties teismo. 
Nęt šis korespondentas va
dino gryniausia nesąmone 
visas kalbas, būk iš kardi
nolo Mindszenty, prisipaži
nimas prie kaltės buvęs iš
gautas pagalba kankinimo 
arba vaistų.

Boliv ietis teisina ir g i ha 
rezoliuciją 

J: i’
Asamblėjos prezidentas 

Evatt suteikia balsą Bolivi
jos, atstovui Costa du Reis. 
Jis džiaugiasi, kad jo dele
gacijos rezoliucija gavo1 už- 
gyrimą tokios didelės dau
gumos Politiniam Komitete. 
Jis mano, kad tokia pat 
dauguma ją priims ir 
Asamblėja.

Jis sako, kad Vengrija ir 
Bulgarija, pasirašydamos 
taikos sutartis, pasižadėjo1 
gerbti žmogaus teises ir pa
matines laisves. Bet dvasi
ninkų suareštavimas ir nu
teisimas jam esąą tikriausiu 
įrodymu,, kad tų šalių val
džios nepildo savo pasižadė
jimų. Jis teigia, kad Jung
tinės Tautos turi teisę kiš
tis į tokius reikalus.

Reis sako: “Jeigu yalsti- 
ja sulaužo žmogaus teises, 
Jungtinės Tautos turi teisę 
įsimaišyti.” Ypatingai, gii- 
di, Jungtinių Tautų Asam
blėja yra gynėja ir saugoto
ja žmogaus teisių pasauly
je. Jis pareiškia, kad jis 
pasilaiko teisę šiuo klausi
ne dar sykį kalbėti, jeigu 
iškils reikalas.

įsitikinę, kad trečiasis pasaulinis* karas. kapitalizmą pa
laidotų visam!

Jeigu T. Sąjunga pradėjo “taikos ofensyvą,” tai ji, 
tenka manyti; yra labai tvirta.

Tik tvirtas žmogus gali drąsiai ir be dvejojimų sa
kyti savo oponentui: nesipeškime, gyvenkime taikoje; 
pamirškime mažmožius, kuomet prieš mus stovi stam
besni, didesni klausimai, reikalingi išsprendimo.
" Akiregyje viso- toy kas šiandien vyksta Azijoje (Kini- 
nijoje), Berlyno klausimas tebėya tik taškelis,, palyginti 
su kalnu. Azijoje vyksta milžiniškos * reikšmės istorinis 
perversmas, bylojąs už naują santvarką Azijoje, taipgi 
už pasaulinę taiką, prieš plėšrųjį'imperializmą. k

Taigi, tikėkime, jog Berlyno- blokada bus nuimta neuž
ilgo-. Taipgi, tikėkime, kad’T. Sąjungos “taikos ofensy- 
vas” atneš pageidaujamų rezultatų pasaulio 
trokštantiems taikos ir šviesesnio rytojaus.

žmonėms,

Kalba Sovietų Sąjungos 
delegatas Gromyko

Jis sako, kad jau Politi
niam Komitete Tarybų Są
jungos pozicija buvo aiškiai 
nušviesta, atsieit, kad As
amblėja neturi teisės kištis 
į šalių vidujinius reikalus. 
Tai daryti Asamblėjai ne
leidžia Jungtinių Tautų 
Čarteris. Be to, taikos su
tartys aiškiai parodo tuos 
kelius, kuriais reikėtų eiti, 
jeigu kas Juri ką nors prieš 
Vengriją ir Bulgariją.

Gromyko sako, kad kalti
nimai prieš tas šalis parem
ti tuo triukšmu, kurį sukė
lė “pasaulio spauda.” Bet 
kai tų šalių priešai kalba 
apie “pasaulio spaudą,” tai 
jie turi mintyje spaudą 
Jungtinių Valstijų ir Bri
tanijos. Jiems nesvarbu, ką 
sako spauda kitų kraštų.

Kodėl šių dviejų kraštų 
spauda tiek daug alasavoja 
dėl teismo prieš dvasinin
kus? Todėl, kad Amerikos 
ir Anglijos valdančiosios 
klasės yra priešingos liau
dies demokratijoms Vengri
joje ir Bulgarijoje. Spauda 
atstovauja ir gina tų klasių 
interesus. Jis taipgi p u ro
do, kad toji propaganda 
prieš Vengriją ir Bulgariją 
yra surišta su ruošimu ka
ro prieš Tarybų Sąjungą. 
Šis dvasininku klausimas 
tapo iškeltas Asamblėjoje 
tuo pačiu sumetimu, kalį) 
1948 metais buvo iškeltas 
klausimas prieš Čechoslova- 
kijes liaudiškąją demokra
tiją. To paties tos šalys sie
kė ir nepasiekė Vengrijoje 
ir Bulgarijoje.

Jis dar kartą 
kad teisme prieš 
kus buvo atvirai
įrodytas jų prasižengimas.

! Teismo dokumentai buvo 
prieinami kiekvienam dele 
gatui. Bet pasirodo, kad tie 
dokumentai, tie įrodymai 
nieko nereiškia, nes liaudies 
demokratijos priešai turi 
kitokius sumetimus, negu 
tiesos pažinimą.

Mindszenty ir kiti kon- 
spiratoriai visą viltį sudė
jo ant naujo karo. Mind
szenty “lauke karo tarpe 
Amerikos Jungtinių Valsti
jų iv Tarybų Sąjungos su 
didžiausiu nekantrumu.”

Gromyko storai pabrėžia 
tą faktą, jog Jungtinių 
Tautų vyriausia misija yra 
išlaikyti pasaulyje taiką. 
Tai kur protas tų, kurie su
šilę šiandien nori Jungtines 
Tautas panaudoti apgyni
mui saujelės žmonių, kurie 
sušilę darbuojasi dėl suku 
rimo naujo karo?

Jis prisimena Jungtinių 
Valstijų delegato Cohen pa
reiškimus apie religinę ir 
politinę laisvę. Netiesiogi
niai, bet aiškiai, jis-primi- 
nė dabartinę bylą prieš ko
munistus. Ar tai yra lais
vė, kuomet žmones suareš
tuoti ir teisiami už tai, kad 
jie nori turėti politinių įsi- . » 1 • • 1- • o

pabrėžia, 
dvasinin- 
ir aiškiai

tikinimų laisvę?
Amerikos delegatas tvir

tina, kad Amerika nenori 
kištis į kraštų.vidinius rei
kalus. Betgi, sako Gromy
ko, tapo aiškiai įrodyta, kad 
Jungtinių ■■ Valstijų valdi
ninkai tiesiog vadovavo 
suokalbininkų g r u p ė m s 
Vengrijoje ir Bulgarijoje. 
Pasirodo, kad Amerikos pa
reiškimai nesuderinami su 
Amerikos darbais. Po visais 
dvasiniais ii* religiniais ar
gumentais,, girdi, slepiasi' 
grynai žemiški siekimai, būu 
tent, nusistatymas prięš 
Bulgarijos ir Vengrijos val
džias. “Jungtinių Valstijų 
ir Anglijos vadovaujantieji 
rateliai negali susitaikyti 
su ta padėtimi, kad tos ša
lys pasirihko demokratinį

United Mine Workers nariai ką tik išėjo po išsėdėjimo 
74 valandas kasykloje Lansford, Pa. Jie buvo sustrei
kavę, kuomet/jiems buvo numažinta alga byk tai už 
išėjimą anksčiau iš darbo. Jie išsikėlė iš kasyklos tik 
tuomet, kuomet jiems prižadėjo, kad ju skundas bus 

svarstomas Washingtone. t

kelią ir atsisako klausyti gu kada nors kas nors tokį 
Wallstryto ir Londono dik- jo prisipažinimą paskelbtų, 
tavimo, bet laikosi savo pa
sirinktojo kelio.”

Gromyko atsako į užme
timą, kad laike dvasininkų 
teismo tų šalių radijas ir 
spauda rašė apie jų prasi
kaltimus. Girdi, tokiose są
lygose teismas negalįs būti 
teisingas. Bet kaip su Ame
rika? Argi čia, .pavyzdžiui, 
spauda ir radijas kasdien 
nešaukia apie prasikaltimus 
grupės politinių vadų, ku
rie tebėra teisiami, kurie 
tebėra nenuteisti, teismo 
nesurasti kaltais? Tai kokią 
teisę kas'nors'turi šį argu
mentą vartoti prieš Vengri
ją ir Bulgariją? <

Jis sako: “Nei amerikie- 
čiai, nei anglai, nei kas nors 
kitas neturi jękios teisės 
diktuoti' vengrams ir bulga
rams, kaip jie turi vesti sa
vo naminius reikalus. Argi 
ne laikas šitą tiesą supras
ti- kardinolo Mindszenty 
'ampijonams?”

Taip ir pasibaigė šios 
dienos sesija, bet ne disku
sijos. Dar visa eilė delega
tų yra užsiregistravę kalbė
ti.

Balsavimo rezultatai
FLUSHING 'MEADOWS, 

balandžio 30 d. — Šian
dien tęsiasi diskusijos dėl 
Politinio Komiteto rezoliu
cijos prieš Vengriją ir Bul
gariją. Bet šiose diskusijose 
jau nieko naujo nebeprįde
dama. Kiekvienas tik pa
kartoja jau iškeltus argu
mentus "prieš ir už rezoliu
ciją, ir tik pabrėžia savo 
šalies nusistatymą.

Pirmutinis gauna balsą 
Australijos delegatas. Nor
man J. O. Makin. Jis gina 
rezoliuciją. Jis teigia, kad 
šis klausimas nėra tik klau
simas tų šalių, kurios pasi
rašė taikos sutartis su Ven
grija ir Bulgarija. Tai esąs 
reikalas visos žmonijos; vi
sų Jungtinių Tautų. Jis ap
gailestauja, kad Vengrija 
ir Bulgarija nepriėmė Poli
tinio Komiteto pakvietimo 
prisiųsti delegatus ir apsi
ginti Asamblėjoje, t

Panašioje dvasioje kalba 
už rezoliuciją ir Kubos at
stovas Dr. Gustavo Guitier 
rez. Jis prideda tik tiek; 
kadjis. žinąs, kad komunis
tai į maistą įdeda tokių 
vaistų, kurie visiškai atima 
visą kalinių valią ir teisme 
jie prie visko prisipažįsta. 
Tai žinodamas, dar prieš 
suareštavimą kardinolas 
Mindszenty parašęs laišką 
ir pasakęs, kad niekas neti
kėtų jo prisipažinimui, jei-

Jis sako, kad Kubos delega
cija norėjo eiti dar toliau 
prieš Vengriją ir Bulgari
ją, bet vardan ramybės su
tiko pasitenkinti Bolivijos 
rezoliucija.

Už rezoliuciją kalba Ang
lijos atstovas Sir Alexander 
Cadogan. Jis sako, kad už
metimai' Anglijai neteisin
gi, kad Anglija nedalyvavo 
suokalbyje nuversti Vengri
jos ir Bulgarijos valdžias.

Kalba Jugoslavijos dele
gatas Dr. Joza Vilfan. Pa
smerkia rezoliuciją ir tuos, 
kurie šį visą klausimą iškė
lė Asamblėjoje. Jis tai skai
to, užpuolimu ant visų šalių, 
kurios pasirinko ’ liaudiškos 
demokratijos kelią.

Ukrainos delegatas V. P. 
Kovalenko teigia, kad šį 
klausimą atnešė į Jungtines 
Tautas naujo karo kursty
tojai.

EI Salvadtfros delegatas 
gina rezoliuciją, o Baltaru
sijos delegatas ją pasmer
kia.

Dar už rezoliuciją kalba 
atstovai Peru, Ecuador, Co- 
lumbijos ir Lebąnono.

Skirtingiausią ir kvai
liausią prakalbą visose dis
kusijose pasakė Lebąnono 
atstovas/ Jis kalbėjo tikrai 
kunigiškai. Pradėjo labai iš 
aukšto. Jis mano, kad čia 
yra daug didesnis klausi
mas, negu žmogaus teisės, i 
O kur, girdi, Dievo teisės? 
Kas, jis klausia, stovi aukš
čiau: valstybė ar bažnyčia? 
Jis teigia, kad kai iškyla 
susikirtimas tarpe valstybės 
ir bažnyčios, klausyti rei
kia bažnyčios, o ne valsty
bės. Jo supratimu, visa bė
da šiandien su pasauliu yra 
tame, kad baisiai išsiplėto
jo bedievybė, sekuliarizmas. 
Jis reikalauja žmoniją tuo
jau sugrįžti’ prie Dievo, 
arba viską velnias pasiims!

Išsibaigė kalbėtojų sąra
šas ir pasibaigė diskusijos. 
Balsavimas liko tik forma- - 
liškumo atlikimas: visiems 
aišku, kaip dalykai stovi. 
Didelė dauguma stovi už 
Politinio Komiteto pasiūly
tą rezoliuciją, kurią komi
tetui pateikė Bolivijos dele
gacija.

Už rezoliuciją balsavo 34 
delegacijos, šešios balsavo 
pries, o devynios susilaikė 
nuo balsavimo. Keletas de
legacijų laike balsavimo ne
pasirodė salėje.

r KinųPeiping, Kinija 
Liaudies Armija tik už 10 
mylių nuo šanghajaus.

2 pusi.—“-Laisvi (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Gegužės 4, 1949

‘ ; -.V.
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Amerikos Moterą Kongreso 
Kon venci j a Šią Savaitę

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka« 
da galingas, o galingas tada, kada orga> 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Šeimi iiin kėnis

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žtno- 
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Šį pehktadienį, gegužės 
6-tą, Yugoslav - American 
Home, 405 West 41st St., 

. New Yorke, atsidarys Ame
rikos Moterų Kongreso 
konstitucinė konvencija.

Kokie jos tikslai? Kvieti
me sako:

“... organizuot visas mo- 
nuo f army, iŠ na-teris

my, iš ofisy, iš profesiją, iš 
mokykly ir kolegiją, iš fab
riką — be skirtumo rasės, 
religijos, tautinės kilmės, 
politinės partijos, organi
zuoti visoms bendriems in
teresams ....”

O tie jų bendri interesai, 
sako toliau konvencijos šau
kėjos, yra:

“... veikti gynime politi- 
nią, ekonominią, legalią ir 
socially teisią .... Kelti ge
rovę motery kaip motiną, ir 
saugoti gerbūvį, sveikatą ir 
švietimą jy vaiky per politi
nę, įstatymą leidimo ir švie
timo veiklą. . .”

Tačiau tai ne viskas. Mo
terys eina toliau, jos siekia 
prašalinti moters ir šeimos 
gerovei pavojaus priežastis. 
Jos sako, jog konvencija 
sieks sužadinti moteris:

“... Aktyviai dalyvauti 
kovoje už visuotiną sunaiki
nimą fašizmo ir fašistinės 
ideologijos, ir akstinti arti
mą pasaulio žmonių bendra
vimą, ir įsteigimą demokra
tinės pastovios taikos.”

Tokie maždaug šios kon
vencijos siekiai.

Kas joje dalyvaus?
Motery ir bendrą visokią 

organizaciją delegatės, ste
bėtojos ir viešnios, kurios 
pritaria siekimui pastovios 
taikos ir gerovės žmonėms.

Sprendžiant pagal pro
gramą ir pagal lietuvių at
stovybe konvencijoje, new- 
yorkiečiams yra garbė ir 
laimė turėti tokią konven
cija.

Konvencijon atvyks auk
so žvaigždės motinos, paau
kojusios sūnus kare prieš 
fašizmą. Jon pribus čam- 
pionės karo bonų pardavė
jos, kraujo davėjos, aukų 
rinkėjos Raudonajam Kry
žiui kare prieš fašizmą. At
keliaus nudirbusios kalnus 
darbo kare nukentėjusiems
Gelbėti.
Drąsiai galima tikrinti, 

jog tokia delegacija nusta
tys gerą konstituciją ir dar
bų programą, o sugrįžusi iš 
konvencijos daug nudirbs 
mobilizacijoje moterų ir 
bendrai liaudies veiklon 
taikai išsaugoti.

Viena Sesija bus Masinė
Penktadienio vakarą, kuo

met raportuos kongreso na- 
cionalė pirmininkė daktarė 
Gene Weltfish, sesija bus 
atvira viešniom ar svečiam, 
visiems norintiems dalyvau
ti. Ir įžanga bus nemokama.

Visos kitos sesijos bus 
apribotos tiktai registruo
toms delegatėms, stebėto
jams ir svečiavus. Uždarųjų 
sesijų dalyviai mokės regis
traciją: delegatės po $2, 
stebėtojos po $1, viešnios - 
svečiai po 75č (visam kon
vencijos laikui).

Visi kviečiami atvykti į 
viešąją sesiją gegužės 6-t0s 
vakarą.

Kam išgalima, -pasveikin-

kite konvenciją per lietuvių 
delegaciją.

Lietuvių delegacijoje, 
kiek jau žinoma, dalyvaus 
Brooklyno Moterų Apšvie
tos Klubas, Lietuvių Litera
tūros Draugijos Moterų Ko
mitetas, Chicagos Lietuvių 
Moterų organizacijos, Ro- 
chesterio LLD Moterų Kuo
pa. Be abejo, bus delegaci
jos ir iš kitur.

Peticiją už Taiką Neš į 
Jungtines Tautas ,

Moterys šiomis dienomis 
visu įkarščiu renka parašus 
po peticijomis, kuriomis 
prašo Jungtinių Valstijų 
delegato Jungtinėse Tauto
se Warren Austin’o darbuo
tis:

Prašalinti atominę bom
bą ir remti visą kraštą nu
siginklavimą, taipgi liau
dies ' nepriklausomybės ju
dėjimus, kaipo žingsnius 
taikon;

Raginti mūšy valdžią at
sižadėti užkarinės progra
mos;

Darbuotis už tarptautinį 
draugingumą, kad prašali
nus baimę karo mes galėtu
me darbo jėgas ir turtą, su
naudoti 
ganinią, mokykly, žaisma- 
viečiy, 
dalyką, 
žmonėms taikoje.

Peticiją nuneš konvenci
jos išrinkta delegacija.

statybai namą, Ii-

auklėtuviy ir visą
kurie reikalingi

Mokslo Tyrinėjimai

KIEKIS KALORIJŲ 
DARŽOVĖSE IR GRŪ
DINIAME MAISTE

Kalorijos — tai miera 
apsklembimui to, kiek mū
sų kūnas .gauna šilumos ir 
energijos iš vieno* ar kito 
produkto. Pirmesnėse lai
dose šio skyriaus jau buvo 
minėta, kiek kalorijų (calo
ries) teikia žinomiausios 
mėsos, pienas, kiaušiniai, 
sūriai, vaisiai.

Šioje, paskiausioje išseri- 
rijos, matysime, kiek teikia 
šakniavaisiai, kitos daržo
vės ir grūdiniai valgiai:

String beans du trečda
liai puoduko — 25 kalori
jos.

Lima beans virti pusė 
puoduko — 170.

Džiovintieji navy beans, 
virti, pusė puoduko'— 170.

Žali žirniai, virti, 1 puo
dukas — 70.

Viena nedidele nunokusi 
tomatė — 25.

Puodukas, kenuotų toma- 
čių — 50.

Šviežių virtų burokų pu
sė puoduko — 35.

Žalių tarkuotų 
puodukas — 40.

Žalių kopūstų. puodukas 
— 40.

Selerių 2 stiebai — 4. 
Baltų virtų grybų puodukas

Pamačius Dailės Parodą 
Norisi Dainuoti

Motery Kova 
Dar Nebaigta

morkų v

Sausio 17, 1912 metais 
dr. Carrel, tuomet veikęs 
Rockefeller Institute, pasi
ryžo parodyti pasauliui, 
kad galima yra išlaikyti gy
vą ir augančią kūno dalį ją 
išskyrus iš kūno. Todėl jis 
į tam pritaikytą skystimą 
(peną) įdėjo negimusio viš
čiuko širdies dalelę ir nuo 
to laiko tas. truputis viščiu
ko širdies tvinksi, kaip šir
džiai pridera tvinksėti ir 
auga taip sparčiai, jog kas 
antrą dieną reikia apkarpy
ti, kad neišaugtų* nesuval
domo didumo.

Jau sukako 37 metai kai 
toji širdelė gyva ir auga. Ji 
dabar randasi Lederle la
boratorijoje.

Tos širdelės esą per'tą 
laiką nupjaustyta tiek, kad 
būtų didžiausias kalnas,'jei 
būtų buvę leista jai visai 
kartu augti.

Kraugeriai ir žmogėdos 
(Kanibalai)

Neseniai važiuojant trau
kiniu išgirdau priešakinė
je sėdynėje du vyrus besi
kalbančius. Iš karto nekrei
piau domės į jų kalbą, skai
čiau laikraštį, bet staiga 
vieno garsokas balsas at
kreipė mano atydą:

“Tai jūs rimtai sakotės 
esą kanibalais ir kraujage- 
riais? Kad jūs per šimtme
čius laikote gyvu žmogų, 
kurio kūną valgote ir krau
ją geriate kas dieną. Aš 
tam netikėčiau kad ne toji 
viščiuko širdytė, kuri išlai
koma gyva be kūno ir auga 
jau keletą desėtkų metų; 
Jūsų eksperimentas toli

daržo-

a

neapsakyta 'jų
jeigu pirksi

Vidutine kepta balta bul
vė — 170.

Vidutinė kepta saldi bul
vė — 150.

Ruginės duonos riekelė 
be sviesto — 65.

Riekelė baltos duonos 
(pagerintos) — 75.

Riekelė čielo, grūdo kvie
tinės —- 75.

Miltų vienas puodukas — 
400.

Virtų makaronų puodu
kas —220.

Norintis suliesėti asmuo 
turėtų tesuvartoti tik 1,000 
iki 1,500 kalorijų per dieną. 
Vidutinė šeimininkė, netu
rinti reikalo suliesėti, su
naudoja 2,200 iki 2,400 ka
lorijų per dieną. Sunkiai 
dirbantis vyras — iki 5,- 
000.

Sekusios šiuos nurody
mus būsite pastebėjusios, 
jog krakmolai, balti miltai 
ir iš jų visokie kleckučiai, 
makaronai, blyneliai, taipgi 
labai saldūs valgiai ir mė
sos turi už vis po daugiau 
kalorijų. Žalios daržovės, 
šakniavaisiai, vaisiai — po 
mažiau.

Norintiems, suliesėti ten
ka rinktis tų, kuriuose ma
žiau kalorijų, nes kūnas vi
są perviršį kalorijų paver
čia riebalais ir krauna at
sargai. Per didelės atsargos 
riebalų kūne, ypač vidur-

amžiui ar senesniam žmo
gui pasidaro bereikalinga 
sunkmena.
DĖL SALAD 
SUDERINIMO

Suderindamas iš
vių salad visada įmaišau 
peanut butter.

Gal kaip kam atrodyti, 
kad perdaug maišau riešu
tinio maisto. Bet, matote, 
reikalinga kas nors dadėti 
daržovių paskaninimui. O 
peanut butter ne tik sudaro 
skonį, bet iš jo gauni ir pro
teinų maisto, kuris labai 
reikalingas ,r sutvirtinimui 
kūno, ypatingai ’ nevalgan- 
tiems mėsos.

Galima būtų suderinti, iš 
kitų riešutų padaryti sa
lad, bet 
brangenybė,
gatavai sumaltus ir sumai
šytus. O dar ne visur bus 
galima gauti, paprastose 
krautuvėse nelaiko, turėsi 
pasiekti health food krautu
vę, kas darbo žmogui suda
rytų daug neparankumų. 
Bet turintiems laiko ir pi
nigų taip vadinami protos, 
notoso, walnut, ar cashew 
nut butter proteinai gerai 
tinka prie sudarymo salads.

Aš bandau ( pritaikytį, 
kad būtų gardu valgyti ir 
nebrangiai lėšuotų. Dabar
tiniame gyvenimo reikmenų 
brangume darbininkai esa
me priversti mierkavotis, 
kad sudurti /’galą su galu. 
Čion paduodu—
KOPŪSTŲ SALAD

Vienas nemažas kavinis 
puodukas smulkiai supjaus
tytų žalių kopūstų

pusė puoduko gerai nu
plautų “curly” petruškų 
(parsley)

smulkiai supjaustytas ne
didelis svogūnas

2 arbatiniai šaukštukai 
olive oil ar salad oil

šeštadalis lemono sunkos 
biskėlis druskos 

jums leidžiama).
Sudėk vienan bliūdukan, 

gerai sumaišyk, pątrinda- 
ma. Ant galo dadėk:

Šaukštą peanut butter 
sutarkuotą ■ ar smulkiai 

supjaustytą obuolį
2 šaukštukus grated 

cheese
smulkiai supjaustytus, 

vidutiniai išvirtus 2 kiaur 
šinius.

Sumaišyk! viską, išdek ant 
salotos lapo ir duok valgy
ti su čielų kviečių ar rugių 
duona. Sviestelis taipgi- rei
kalingas prie duonos.
SKANŪS IR SVEIKA
TINGI SANDWIČIAI

Ant riekutės duonos
kit labai plonai atpjautą 
farmer cheese, • ant. sūrio 
užtepkit rūkščios Smetonos, 
viršum uždėkijt 4 dates (iš
ėmus kauliukus ir perskė
lus iš vieno šono), uždėkite 
lapą salotos, užvožkit antra 
riekele duonos ir valgykit.

Tas sandwicius tinka na
mie, darbe - ar ir svečiams 
prie kavos. Geriausia būtų, 
kad darytumėt iš čielų kvie
čių ar rugių duonos.

K. Depsas.

(jeigu

Viena mūsų draugė iš II-1 
gosios Salos, kuri dėl tūlų 
priežasčių pasirenka liktis 
bevarde, taip susijaudino 
atsilankiusi į dabar Lietu-

Kultūriniame Centre 
vykdomą Dailės Par
jog sugrįžusi tuojau'sėdo ir 
sušuko eilėmis:

PUIKUSIS MENAS!
Kultūros namuose
Yra graži meno paroda
Paveikslų, skulptūrų, 
Puošnių mezginių, drobių.

Sienos nukabintos 
Paveikslais pieštais.
Kiek įdėta darbo,

’ • Sunku mums suprast:
O tų skulptūriukų,
Išdrožtų peiliu,
Eilė nustatyta
Darbščiųjų žmonių. , 

Vidury svetainės

de-

pralenkia viščiuko širdies 
gyvybę — štai nemirštąs 
žmogus, kurį valgote, kurio 
kraują geriate kas dieną, 
kokiu būdu tas vyksta?”

Antrasis, lyg bailiai, at
sako:

“Gerbiamasis, nesupran
ti, juk tai heišaiškinamas 
stebuklas — kaip sau nori
te, taja tema toliau su ju
mis nekalbėsiu.”

Dideli stalai,
Ant jų mirguliuoja 
Moterų darbai.

Kiek tenai įdėta
To gražaus darbelio, 
Išgalvot reikėjo 
Kožną figūrėlę.

Daug tenai primegsta 
Ir prisiuvinėta/ 
Tai gražūs 'darbeliai! 
Pažiūrėt net miela !

Daug tenai visokių 
Įvairių daiktų, 
Net akys apraibsta' 
Bežiūrint į juos.

Juk tą visą grožę 
Negi aprašysi, 
Geriau yra savo 
Akimis matyti.

Nepraleiskit progos, 
Tos grožės nematęs! 
Tai Kultūros Centre 
Randasi tas menas.

Stebėtoja.

Britanijos unijų ilgoji 
kova už/lygią mokestį už 
lygų su (vyrais darbą 1945 
metais buvo Didžiosios Bri
tanijos darbo valdžios at
mesta.

Tuo patim laiku (lyg pa
sityčiodama) valdžia prašė 
moteris eiti industrinin 
darban. Aiškinosi, būk be 
padidintos produkcijos Bri-. 
tani ja negalinti pakelti mo
terims mokesties. Esą, sto- 
kuoją darbininkų industri
joje, reikalingai bent 30(\- 
000 moterų. Ne už ilgo po 
karo Britanijos industrijoje 
dirbo 700,000 moterų. .

Išvada — moterų kova 
dar nebaigta. Šiandien tas 
pačias moteris šalina iš in- 
dūstrijos, jau jos atliko 
“mauro” darbą.

Johanna.

Iš Naujosios Anglijos 
Moterą Suvažiavimo

Iš Moterą Suvažiavimo
Naujosios Anglijos Lietu

vių Moterų Suvažiavimas 
atsibuvo balandžio 10 d., 
318 Broadway, So. Boston, 
Mass. Suvažiavimą atidarė 
V. Taraškienė, 12 vai. die
ną. Mandatus sutvarkyti 
paskirta K. Čereškienė ir N. 
Grybienė.

Kol mandatai buvo tvar
komi, kelios draugės iš kolo
nijų buvo pakviestos išsi
reikšti. Kalbėjo J. Stigienė, 
H. Tamašauskiene, N. Gry
bienė, V. Taraškienė ir ki
tos. Visos kalbėjo dienos 
klausime, už demokratijos 
teisių gynimą, už kovą 
prieš naujo karo pavojų ir 
geresnį Amerikos žmonių 
gyvenimą.

Iš mandatų paaiškėjo, 
kad yra 23 vlelegatės, nuo 
10 organizacijų. Suvažiavi
mo pirmininke išrinkta V. 
Taraškienė, pagelbininke — 
N. Grybienė, sekretore — 
K. Valangevičienė. Į rezo
liucijų komisiją išrinkta Y. 
Niaurienė, V. Taraškienė ir 
J. Stigienė.

Pereito suvažiavimo pro
tokolas ' skaitytas ir. priim
tas. Komisijų raportai pri
imti. Kasoje nuo pereitų 
metų buvo $140.73.

Skaityta pasveikinimai 
su aukomis: nuo Cambridge 
Lietuvių Moterų Klubo su 
$20; ‘ So, Boston ' LLD 2 
kp. su $5; Norwoodo Mo
terų Apšvietos Klubo su $2; 
Montello Moterų Apšvietos 
Klubo su $25; Montello Mo
terų Birutės Draugijos su 
$10, LLD 6 kp. Montello su 
$5 ir nuo LLD 37 kp. Law
rence su $1.

Po $1 susimokėjo duoklę 
sekamos organizacijos: 
LLD 6 kp., Birutės Draugi
ja ir Moterų Apšvietos Klu
bas iš Montello; Moterų 
Apšvietos Klubas iš Camb
ridge, Moterų Apšv. Klubas 
iš Norwood; LLD 37.kp., 
Lawrence; LLD 44 kp., Lo
well ir LLD 2 kp.. So. Bos
ton. Pelno nuo pietų buvo 
$11.42.

Išlaidų buvo: paaukota

$40;apšvietos reikalams 
Amberlando radijo palaiky
mui $25; po $10 dėl civilių 
teisių gynimo, dienraščiams 
Laisvei ir Vilniai, kanadie
čių savaitraščiui Liaudies 
Balsui ir LLD centro reika
lams. Komiteto kelionės lė
šų buvo: N. Grybienei $1; 
K. Valangevičienei — $1.- 
70, Y. Niaurienei — $1 ir 
V. Taraškienei $1.20. Tai 
viso aukomis išmokėta ir 
lėšų buvo $129.^0. Kasoje 
liko $97.25.

• Konferencijoj atstovavo 
klubus sekamai: Norwoodo 
— M. TrakimaviČienė ir. N. 
Grybienė; LDS kp., Nor
woodo — O. Vasiliauskienė 
ir S. Budrevičienė.

Lowellio Lietuvių Pilie
čių Klubą — LLD 44 kp. 
ir LDS 110 kp., — U. Dau
girdienė, M. Čiuladienė ir 
M. Arbačauskienė.

Montello: LLD 6 kp., — 
K. Valangevičienė, Biručių 
Draugiją — J. Stigienė, 
Mot. Apšv. Klubą — K. Če
reškienė.

Cambridge: Mot. Ąpšvie- 
tos Klubą —M. Stašiene, 
V. Kvietkauskienė, P. Tu- 
rauskienė, M. Grigaliūnie
nė.

So. Boston: LDS 62 
T. Budrienė ir L.

sons. .
Konferencijoj buvo

kviestas V. Andrulis pakal
bėti. Jis aiškino apie artė
jantį krizį ir karo pavojų. 
Ragino moteris smarkiau 
kovoti už taiką.

Apie Amberlando pusva
landį plačiai diskusuota. Po 
diskusijų prie esamo komi
teto darinkta dvi atstovės 
nuo Moterų Sąryšio Y. 
Niaurienė ir Grigaliūnienė.

Naujuose sumanymuose 
nutarta surengti prakalbų 
maršrutą. Darbas pavestas 
valdybai. Nutarta rengti 
piknikas, ten, kur bus gali
ma. Nutarta rudenį turėti 
koncertas ar kitokis paren
gimas. Buvo pageidaujama, 
kad gauti Brooklyno akto
riai, kad jie suvaidintų 
“Gieda Gaideliai” veikalą. 
Darbas paliktas K. Valan-

kp., 
Zel-

pa

Minėkit Motinos Dieną Darbais už Taiką!

Parodomosioms
Rungtynėms j Kijevą

Kaunas, sausio 20 d.—Visa
sąjunginio Kūnoi Kultūros ir 
Sporto Komiteto nutarimu 
Kauno Kūno Kultūros Instituto 
krepšinio komanda sausio mėn. 
24 dieną pradeda Kijeve eilę 
parodomųjų rungtynių. Ekipa 
i Ukrainą išvyks pagrindinėje 
sudėtyje. •
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Užsakymą su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

gevięienei, Y. Niaurienei 
ir V. Taraškienei.

Rezoliucija priimta prieš 
karo pavojų ir nutarta dirb
ti visokiais būdais taikos 
sutvirtinimui.

Sekanti konferencija 
įvyks Cambridge, Mass, v .

Valdyba išrinkta iš sekamų 
draugių: pirmininkė — V. 
Taraškienė, vice - pirminin
kė — N. Grybienė, užrašų 
raštininkė — K. Valange
vičienė, finansų rašt. — H. 
Tamašauskienė, kasierka 
— Y. Niaurienė.

Konferencija užsidarė 5 
vai. vakare.

V. Taraškienė, 
pirmininkė,

K. Valangevičienė, 
sekretorė.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Tree., Gegužės 4, 1949
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(Tąsa)
Fogas, Aųda ir Paspartutas tuojau iš

ėjo iš muitinės, susėdo į vežimą ir per 
kelias minutes nuvažiavo į Liverpulio 
geležinkelio stotį.

Fogas paklausė, ar nėra ekspreso į 
Londoną...

* Buvo po antros keturiasdešimt minu
čių... Ekspresas buvo išėjęs jau tris
dešimt penkios minutės ,..

Džentlmenas nusprendė samdytis visą 
traukinį. •

Garvežių buvo pakankamai, bet lig 
trečios valandos negalėjo leisti važiuoti 
nė vieno.

Trečią valandą Fogas, pakalbėjęs ke
lis žodžius su mašinistu ir prižadėjęs 
jam nemažą dovaną už greitą važiavimą, 
kaukė jau į Londoną kartu su Auda ir 
savo ištikimuoju tarnu.

Per pusšeštos valandos reikėjo nuva
žiuoti iš Liverpulio į Londoną. Tai gali
ma padaryti, kada visas kelias esti dy
kas. Bet šiuo kartu pasitaikė visokių ne
tikėtų kliūčių, ir, kai Fogas atvyko į sto
tį, visi Londono laikrodžiai išmušė po 
aštuonių penkiasdešimt minučių.

— Vadinasi, Fogas, apvažiavęs visą 
žemę per aštuoniasdešimt dienų, pasivė
dino penkiomis minutėmis!.. .

Jis pralaimėjo derybas!
XXXV

PASPARTUTAS NELAUKIA SAyO 
- PONO SAKANT TĄ PATĮ PALIE

PIMĄ ANTRĄ KARTĄ
Kitą dieną Sevilo gatvės gyventojai 

būtų didžiai nustebę, jei Jiems būtų kas 
pasakęs, kad Fogas sugrįžęs namo. Du
rys ir langai — viskas buvo uždarinėta. 
Iš oro nematyti buvo jokios atmainos.

Atvykęs į stotį, Fogas įsakė Paspartu
tui pripirkti šiokių tokių valgomų daik
tų, o pats nuvažiavo į savo namus.

Paskutinis smūgis buvo tikrai sunkus, 
bet Fogas sutiko jį ramiai. Jis liko be 
skatiko — ir vis dėl to nelaimingo poli
cijos agento! Jis apgalėjo tiek kliūčių, 
matė tiek pavojų, keliaudamas pada
rė ne vieną gerą darbą ir dabar suklu
po prie pat namų! Jo padėjimas buvo 
tikrai sunkus! Iš pasiimtų tų pinigų ke
lionei beliko visai maža. Visas jo turtas 
buvo tie dvidešimt tūkstančių svarų, ku
rie gulėjo padėti brolių Beringų banke; 
bet tuos visus pinigus jis dabar turėjo 
išmokėti “Reformų Klubo” nariams. Iš
leidęs tiek pinigų kelionei, jei būtų ii’ 
laimėjęs derybas, jis nebūtų pralobęs,— 
ir derybas jis dėjo greičiausiai ne pra
lobti, —o pralaimėjimas jį padarė elgew-

Ką gi dabar turėjo daryti Fogas? Bet 
jis jau buvo nusprendęs ir žinojo, ką 
jam reikėjo daryti.

Vienas Fogo namų kambarys buvo pa
skirtas Audai. Moteriškė buvo bėgai su
sirūpinus. Iš kelių Fogo pasakytų žodžių 
ji suprato, kad jis sumanęs kažkokį bai
sų daiktą.

Bijodamas kokios nelaimės, Paspar
tutas ėmė saugoti savo poną.

Bet pirmiausia berniukas nubėgo į sa
vo kambarį ir greičiausiai užgesė gazo 
ragelį, degantį jau aštuoniasdešimt die
nų. Jis pasiskubino tai padaryti pirmu
čiausiai dėlto, kad už degimą turėjo pats 
mokėti. Laiškų dėžutėje jis jau rado ga
zo draugijos sąskaitas, kurias tuojau 
perskaitė ir pakasė pakaušį, kad buvo 
susirinkusi jau nebemaža suma pinigų.

Praėjo naktis. Fogas buvo atsigulęs, 
bet ar jis miegojo? Auda visą naktį ne
galėjo sudėti akių. Paspartutas, kaip 
sargus šuva, išstovėjo negulęs ligi pat 
ryto prie pono durų.

Rytą Fogas pasišaukė jį ir trumpais 
žodžiais įsakė pataisyti gerą pusrytį 
Audai. Jis pats pasitenkino arbatos puo
deliu ir viena džiovintos duonos riekele.

—; Ir atsiprašyk ponios Audos, — tarė 
jis išeinančiam Paspartutui, — kad aš 
negalėsiu jai padėti nei pusryčiauti, nei 
pietauti. Pasakyk jai, kad aš dabar visą 
laiką tvarkysiu savo reikalus ir tik va
kare tegalėsiu su ja truputį pašnekėti.

Gavęs įsakymą, Paspartutas beturėjo 
jį pildyti. Bet šiuo kartu jis nenorėjo ei
ti iš kambario ir palikti vkmo pono. Jo 
širdį kažkas baisiai spaudė, jo sąžinė 
buvo labai nerami, jam vis aiškiau rodė
si, kad tos nelaimės didžiausias kaltinin
kas esąs jis. Jei jis būtų pasakęs Fo- 
gui, kam Jį sekęs Fiksas, juk Fogas tik

rai nebūtų vežęs to gyvatės lig Liver
pulio ir tuomet...

Paspartutas nebegalėjo toliau išturė
ti. .

— Mano geriausias pone! — sušuko 
jis, — keik mane! Tai mano didžiausia 
kaltybė, kad tamsta...

— Aš nieko nekaltinu, — atsakė Fo
gas maloniu balsu. — Skubink nešti Au
dai pusrytį, kad neišalktų.

Paspartutas tuojau nuėjo pas Auda ir 
jai pranešė, ką sakęs Fogas.

— Nieko aš; — pridėjo jis, — negaliu 
pasidaryti! Ponas manęs visai neklau
so, gal tamstos jis greičiau paklausytų?

— Kur jis manęs klausys, — atsakė 
Auda. — Fogas nieko neklauso! Jis nė 
karto nedavė man išreikšti jam savo dė
kingumo! Jis nemato mano širdies!... 
Šiaip ar taip, jo negalima vieno palikti. 
Tamsta sakai, kad jis norįs kalbėti su 
manim šį vakarą?

— Taip. Turbūt, jis, norės kalbėti apie 
tamstos aprūpinimą Anglijoje.

— Palaukime vakaro, — atsiliepė jau
noji moteriškė ir labai susimąstė.

Visą tą sekmadienį, nuo ryto lig vaka
ro, vieni Sevilo gatvės namai rodėsi lyg 
negyvenami, ir Fogas pirmą kartą, kaip 
apsigyveno tuose namuose, išmušus 
Parlamento bokštui pusę dvylikės, nenu
ėjo į “Reformų Klubą.”

Ir ko bebuvo Fogui eiti į klubą? Jo 
draugai jau nebelaukė. Jis neatvyko 
šeštadienio vakare, gruodžio 21 dieną, 
po aštuonių keturiasdešimt penkios mi
nutės į “Reformų Klubą” ir buvo pralai
mėjęs derybas. Jam nebereikėjo eiti nė 
į banką paimti tų dvidešimties tūkstan
čių svarų. Laimėtojai turėjo jo parašą ir 
patys galėjo atsiimti pinigus iš Beringų.

Kaip matome, Fogui nebuvo jokio rei
kalo eiti, ir jis niekur nėjo. Jis paliko 
savo kambary ir dirbo dai’bą. Paspartu
tas visą laiką lakstė laiptais tai žemyn, 
tai aukštyn. Valandos berniokui slinko 
labai iš lengvo. Jis nuolat klausėsi prie 
Fogo durų ir nelaikė tai negražiu daik
tu! Atsitūpęs jis žiūrėjo viena akim pro 
rakto skylutę ir manė, kad turi visą tei
sę taip daryti,!

Paspartutas drebėdamas laukė kokios 
baisios nelaimės kas valandą.

Kartais jis atsimindavo Fiksą, bet da
bar jis jau kitaip galvojo apie jį. Dabar 
jis jau nebe taip pyko ant seklio. Palai
kęs Fogą vagim, Fiksas tiktai apsirikęs; 
sekdamas ir areštuodamas jo poną, jis 
tik teatliko savo priedermes.

— Bet aš, aš,—krimtosi .prancūzas,— 
štai kas bjauriausias žmogus!...

Ta mintis labai slėgė Paspartutą, ir jis 
laikė save blogiausiu žmogum pasaulyje.

Apstojus Paspartutą juodoms min
tims, eidavo jis prie Audos durų, prašy- 
davosi įsileisti, tada įeidavo, atsisėsdavo 
kertelėje ir žiūrėjo į susimąsčiusią mo
teriškę. ' •

Apie vakaro septiną valandą Fogas 
pasiklausė Audos, ar negalėtų dabar su 
ja pašnekėti. Po kelių minučių jis jau 
buvo jos kambary. Auda ir Fogas kam
bary tebuvo vieni.

Fogas pasiėmė krėslą ir atsisėdo prie
šais Audos. Jo veidas buvo ramus. Fo
gas, apkeliavęs visą žemę, buvo toks pat, 
koks buvo prieš kelionę, tas pats šaltu
mas, tas įiats rimtumas.

Atsisėdęs, Fogas patylėjo kokias pen
kias minutes. Paskui, pakėlęs akis į Au- 
dą, tarė:

— Ar tamsta man dovanosi, kad aš 
tamstą atvežiau į Angliją?

— Ar aš dovanosiu? Tamstai? — at
sakė Auda, kurios širdis ėmė smarkiai 
mušti.

— Prašau duoti man pabaigti, — at
siliepė Fogas. — Nusprendęs išvežti 
tamstą iš pavojingo tamstai krašto, aš 
buvau turtingas ir buvau žadėjęs dalį 
savo turtų paskirti tamstai. Tuomet 
tamsta būtum galėjusi gyventi laisvai ir 
turtingai. Bet dabar aš jau nieko nebe
turiu.

— Aš tai žinau, — atsakė Auda. — Aš 
prašau tamstos dovanoti, kad važiavau 
kartu su tamsta. Kas žino, gal aš buvau 
didžiausia tamstos nelaimės priežastis?.

— Tamsta negalėjai likti Indijoj. Kad 
^tamsta būtum palikusi tam krašte, fana

tikai būtų vėl tamstą pagavę ir sudegi
nę.

(Daugiau bus)

AIDO CHORAS
Stato scenoje STASIO ŠIMKAUS 2-jų veiksmui operetę

“ČIGONAI”
Sekmadienį, Gegužės (May) 8, 1949

Pradžia 4-tą valandą

Aido Choras po vad. Jurgio Kazakevičiaus

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Avė., Richmond Hill, L. L, N. Y.

Po vaidinimo šokiai prie Jurgio Kazakevičiaus Orkestras
Įžanga $1.25. Vien tik šokiam 75c (Taksai įskaityti)

PITTSBURGH’O ŽINIOS
LDS 
kon- 
Na- 

kon-

Balandžio 24 d. įvyko 
8-tos Apskrities metine 
ferencija, LDS 142 Kp. 
me, West Carson St. Į
ferenciją nepribuvo apskrities 
pirmininkas A. Mekeska ir 
pavėlavo vice-pirmininkas S. 
Ivanauskas, tai konferenciją 
atidarė turtų raštiįlinkas A. 
Pipiras.

Į mandatų komisiją buvo 
pakviesti K. Stašinskas ir Na- 
čejienė. Kol mandatus tvar
kė, tai trumpai pakalbėjo or
ganizacijos ir kitais svarbiais 
klausimais D. P. Lekavičius ir 
K. Stašinskas.

Konferencijos pirmininku 
išrinktas J. Mažeikis, pagelbi- 
ninku K. Stašinskas, rašti
ninku Alex šerbin. Mandatų 
komisija raportavo, kad se
kamos’kuopos prisiuntė dele
gatus :

10 k pl, New Kensington, 
du delegatai — K. Stašinskas 
ir J. Martink u s.

142 kp., West Carson — J. 
Mažeikis, 
d aras, A. 
tikas ir J 
delegatai.

160 k]).-, North Side, 3 de
legatai—Jurgis D. Lekavičius, 
K. Uogų: 
pastaroji 
vo.

South 
Urbonas 
Traveskin, atstovavo Načajiė- 
nė. ■ Washington kuopa pri
siuntė raportą ir duokles, bet 
delegato nebuvo, 
vo Wilmerdingo, 
New Eagle ir 
kuopos, tai labai 
Reiškia, konferencijoj dalyva
vo 12 delegatų ir 4 apskrities 
komiteto nariai.

Priimtas dlenotvarkis, per
skaitytas pereitos konferenci
jos protokolas ii‘ priimtas. 
Komitetas davė raportą iš vei
klos, kuris vėliau

doj. Iš svarbesnių veikimų, 
tai buvo surengtas koncertas, 
Menkeliūnaitei, taipgi bankie- 
tas pagerbimui senų veikėjų. 
Daug aukota svarbiems reika
lams, kaip tai spaudai, civi
linių teisių gynimui. Gera su
ma pinigų išaukota svarbiems 
reikalams. Kasoje dar ran
dasi, pas kasierių Joną Urbo
ną, $188.

Nutarta Surengti piknikas, 
.apie birželio mėnesį. Plačiai 
diskusuota apie LDS naujų 
narių vajų. Nutarta duoti do
vanas toms- kuopoms, kurios 
išpildys vajaus kvotas, 
aukota dienraščio Vilnies su
važiavimui $10. Surinkta au
kų civilinių teisių gynimui 
$19. Į šių metų komitetą iš
rinkta septyni: M. Povilaus- 
kas, D. P. Lekavičius, St. Iva
nauskas, Načajienė, Jurgis 
Lekavičius, A. Pipiras ir Jo
nas Urbonas. Konferenęija 
baigėsi 6:4 5 vai. vakare.

mitetas nutarė laikyti metinę
konferenciją sekmadienį,
d. gegužės. Vieta
skelbta vėliau.

22 
bus pa-

Elizabeth, N, J.

A. šerbin, J. Kve- 
Šerbinienė, J. Pur- 
Jablons.kis, viso 6

zis ir M. Vielienė — 
i apsirgo ir nepribu-

Šidj' kuopa, Jonas 
delegatai. 145 kp.,

Ncdalyva- 
Braddocko, 

Coal Centre 
negerai.

tilps span-

Geras veikėjas LLD 87 kuo
pos Jurgis Parčiauskas yra 
Švento <Jono ligoninėje. Jis 
sunkiai serga. Nariai ir pa
žįstami raginami aplankyti li
gonį.

North Sidėje, Mikine Fort 
Pitt fabrikas atleidžia daug 
darbininkų.

Parvažiavo
Serpenski, 
nauskienė, 
kurie ten 
vakacijas.
Floridoj po kelis mėnesius lai
ko. D, P Lekavičius.

is Floridos J.
Jankienė, čeka- 

Povilienė ir kiti, 
leido žiemos laiku 
Kai 'kurie išbuvo

New Haven, Conn. — 
Nors fašistiniai padaužos 
čia užpuldinėjo gegužinius 
susirinkimus, vis tiek susi
rinkimai įvyko.

Sustreikavo Singer 
Darbininkai

Siuvamų mašinų Singer Ma
nufacture Co. darbininkai pa
skelbė streiką. Tai didžiausia 
išdirbystė šiame mieste. Ten 
dirba apie 9,000 darbininkų. 
Darbininkai organizuoti į 
United Electrical, Radio & 
Machine Workers, CIO unijos 
401 lokalą.

Kompanija tvirtina, kad 
būk ne visi darbininkai pri
klauso prie unijos. Kontrak
tas su uniją baigėsi 6 d. ba
landžio. fijo derybos, bet, 
kaip paprastai, kompanija ne
norėjo darbininkų reikalavi
mus išpildyti ir derybos pai
ro. Unijos lokaląs įspėjo 
mechanikus, kurie nepriklauso 
unijai-, kad 
kietų eiles 
parašysime

jie neitų per pi- 
į darbą. Vėliau 
plačiau.

Darbininkas.

Po konferencijos uždarymo 
Buvo surengta vakarienė, ku
rią surengė LDS 142‘kp. na
riai. Vakarienė buvo gera— 
turkių ir kitokių prismokų.

Pavalgius pirmininkas pa
kvietė svečių iš Progresyvių 
Partijos pakalbėti. Kalbėjo 
veikėjas ir kitas jaunas vai
kinas, taipgi Ona Povilaus- 
kaitė, kuri rengia 21 d. ge
gužės Seni y mokyklos svetai
nėje fėrUs. Bus -įvairių tau
tų, jų tarpe ir lietuvių būdelė. 
Tiems fėrams renkami višoki 
parodai daiktai.

Pranešta, kad tą dfiefią at
vyks Henry Wallace ir kalbės, 
įžanga tik $1. Susirinkę pa
siėmė tikietų platinimui. Kal
bėtojai Aiškino reikšmę “šal
tojo karo,” Kinijos liaudies 
laimėj imtis ir kitus svarbius 
klausimus..

LLD 4-tos Apskrities ko-

MONTELLO, MASS.

KABARET KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia Liuosybės Choras

Šeštadienį, Gegužės 7 May 
Liet. Tautiško Namo Apatinėje Salėje

No. Main ir Vine Streets
PRADŽIA 7:30 V. V. •

Programa dalyvauja: — Liuosybės Choras, vado
vaujant E. Sugar; Norwood Vyrų Grupė, vadovau
jant R. Borris; Moterų Apšvietos Grupė, vadovau
jant O. Mineikaitei; pian’0 solo Geraldine Stanley. 
Solistą^ Aldona Wallens (buvusi Meno mokykloj); 
Ona’’Minei kaitė; Rožė Merkeliūtė-Stripinis; pianu 
akompanuos Olga Falcon.

Šokiams gros Art Mason’s Orkestras.
ĮŽANGA 75c. — kviečiame visus dalyvauti.

U

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Tree., Gegužės 4, 1949
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DETROITO ŽINIOS
Packard darbininkai laimėjo 

streiką
Balandžio 24 d. Packard dar

bininkų lokalas 190, United Au
to Workers (CIO), turįs 9,000 
narių, nubalsavo išeiti į strei
ką. Ant rytojaus, bal. 25 d., lo
kalas neatsiklausęs unijos tarp
tautinės tarybos, pastatė prie 
įmonės pikietus. Tik už dviejų 
valandų, pikietams bevaikštinė- 
jant prie įmonės, kompanija 
sutiko priimti visus unijos rei
kalavimus. Streikas tapo lai
mėtas.

Lokalo 190 prezidentas Ralph 
Urban pareiškė, kad tokis sku
bus unijos veikimas buvo rei
kalingas atsižvelgiant į situaci
jos rimtumą.

šiuom tarpu minėta kompa
nija dirba naują modelį atžy- 
mėjimui Packard auksinio ju
biliejaus (50 metų sukaktį), 
kurį ketino atidaryti gegužės 1 
d. Darbininkai vadina naują 
modelį ‘"auksiniu modeliu.” Ur
ban pareiškė kompanijai, jog 
norint, kad jubiliejui darbinin
kai išleistų 2,000 to ‘^auksinio 
modelio,” ji turės pirmiausiai 
patenkinti darbininkus išpil- 
dant jų reikalavimus.

Reikalavimai, kuriuos unija, 
vadovybėje lokalo prezidento 
Ralph Urban, statė kompanijai, 
buvo šie: leisti derybų komite
tui tyrinėti įmonėje visus svei
katai pavojus, ką kompanija 
užsispyrusiai užgynė, taipgi riš
ti šešių atleistų darbininkų rei
kalus. \y

Vedant derybas, kaip prane
šė darbininkams Ralph -Urban, 
kompanija sutiko priimti atgal 
į darbą penkis iš atleistų dar
bininkų ir sutiko leisti įmonę 
gerai peržiūrėti dėlei darbinin

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

O

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.) . ,
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimą, šermenų ir tt0

telefonuokite:
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774
▼rrr

Naujai išdekorupta 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.

kų sveikatos saugumo. Dėl šeš
to atleisto darbininko sutikta iš 
abiejų pusių, kad jo prasižen
gimas nepateisinamas ir leista 
jam rezignuoti iš darbo.

Naujas modelis savaime bu
vo pamatinė priežastis darbi
ninkų streiko. Unija buvo nu
tarus šaukti greitą streiką ke
lias dienas anksčiau, kadangi 
vartojama maliava labai kenk
sminga.

Tai matosi, kaip greit galima 
paklupdyti bosus, kada prieša
kyje unijos stovi tikrai teisin
gas ir kovingas vadas, kaipVnū- 
sų pačių lietuvių draugas RaV>h 
Urboniukas. Mes didžiuojamės 
juomi ir linkime jam ištvermėj 
ir toliau tęsti savo unijinį dar' 
bą.

Štai kitas pavyzdys. Fordo 
River Rouge įmonės UAW lo
kalas 600 visą savaitę vedė 
balsavimus ir gale savaitės su
skaityta 30,290 balsų už strei
ką ir 4,400 prieš. Buvo bando
ma ir toje įmonėje išeiti į strei
ką balandžio 24 d. be atsiklau- 
simo tarptautinės tarybos. Mat, 
darbininkai mato, kad jų tarp
tautinė taryba ir CIO viršinin
kai tik bovija darbininkus, bet 
tarnauja kompanijai ir jau pra
deda patys veikti virš jų galvų. 
Bet čia- nėra tokio vado, kaip 
Ralph Urban.. Lokalo 600 pre
zidentas Thomas Thompson mi
tinge pareiškė, kad tai “out of 
order,” ir neleido darbininkam 
streikuoti.

Dabar žodis į visus unijistus. 
Laikas jau daugiau susirūpin
ti savo unijos reikalais. Kiek
vienas unįjistas turi lankyti 
susirinkimus ir žiūrėti, kad va
dovybė tarnautų ne kompani
joms, bet darbininkams, unijos

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

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA 

Tel. Poplar 4110 

nariams. Kaip visi matome, su 
CIO vadovybe no viskas geraij
Vienas ištikimas CIO vadas 
Maurice Travis šiandien guli li
goninėje, Bessemer, Alabama, 
ir tos pačios unijos kompanijai 
parsidavusių vadų tapo taip 
žiauriai apmuštas, kad gali ne
tekti regėjimo.

Mes turime ištikimą, drąsų ir 
atsidavusį darbininkų reikalam 
ir . dar mūsų tautos vadą ir tu
rime visi, kurie pažangiai mąs
tome, būti pasirengę jam padė
ti, kad mūsų unijoj viskas eitų 
mūsų pačių naudai.

Unijislas.

Iš Moterų Kliubo Susirinkimo
Moterų’ Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyko 20 d. ba
landžio, Draugijų Svetainėje, 
4097 Porter St. Iš valdybos 
ir komisijų raportų paaiškėjo, 
kad daug darbų atlikta ir dar 
keli yra ant rankų.

Iš parengimo atsibuvusio 3 
d. balandžio raportavo S. 
Dantienė. Parengimas pavy
ko puikiai, pelno liko $76.33. 
Pusė pelno buvo skirta civilių 
teisių gynimui. Didelis ačiū 
draugėms, kurios sunkiai'dir- 
bo minėtame parengime, o 
daugiausiai darbavosi S. Dan
tienė, ir M. Jasulienė. Paren
gimo dieną ir kitos dirbo ga
na sunkiai, nes reikėjo daug 
maisto pagaminti. Manau, 
kad atsilankę buvo patenkinti.

Iš festivalio komisijos ra
porto paaiškėjo, kad viskas 
jau prirengta ir visoms trims 
dienoms sutvarkyta. Nakvy
nių komisija saj<o, kad. vietų 
turi daug ir visiems svečiams 
užteks. Moterų kliubas, įver
tindamas menininkų tokį sun
kų darbą, pasveikino festiva
lį su $25 auka. Taipgi nu
tarta pasveikinti dienraščio 
Vilnies suvažiavimas su $10 
auka.

Sužinota, kad daug kliubie- 
čių serga, vienos lengviau, ki
tos sunkiau. Vėlinu visoms 
greitai pasveikti. Drg. Gyvie- 
nė jau kelios savaitės, kaip 
serga. Pirmiau buvo ligoni
nėje, dabar yra namie, 1730 
Bucher St. Draugės, kurioms 
tik laikas -pavėlina, tai aplan
kykite sergančias.

M. S. Kliubo Koresp*

Iš LLD 52 Kp. Veikimo
Šį metą gamta apdovanojo 

labai geru oru. , Turėdami tą 
mintyje kuopos valdybos na
riai aptarė ir priėjo išvados, 
kad’ sekamą kuopos susirinki
mą laikyti paš kuopiečius 
Smitrevičius ant jų farmos. 
Tai visi nariai įsitėmykite, kad 
jeigu oras bus geras, tai su
sirinkimas bus pas Smitrevi
čius ant ūkės, o jeigu blogas, 
tai svetainėje.

Taigi, jeigu oras bus geras, 
tai ne vien ten atsibus susi
rinkimas, bet bus ir pirmas iš
važiavimas. Susirinkimą pra
dėsime mio 12 valandos dieną, 
o išvažiavimą nuo 2 vai. po 
pietų. \

Atsibus sekmadienį, 15 d. 
gegužės. Važiuoti reikia: Te
legraph keliu į pietų pusę iki 
Pennsylvania kelio, ten pa
sukti juo į dešinę iki Jim Da
ly kelio, ant Jim Daly kelio 
pasukti į kairę ir važiuojant į 
pietus tuo keliu pirmutinis na
mas, dešinėje, ir bus d. Smi- 
trevičių, arba 18536 Jim Da
ly Rd. Ta vieta randasi tar
pe Pennsylvania ir Sibley ke
lių. Valdyba.

... ■ .... —
Maskva. — Sovietai išlei

do knygą, išdestančią gin
čus dėl Berlyno.

1 !

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas :

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

* 394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Springfield, III. WORCESTER, MASS. KRISLAI
Mes, valstijos sostinėj gyve

nanti lietuviai, irgi judam, 
krutam, kiek galim. Pas mus 
veikimas netoks platus, kaip 
didmiesčiuose, vienok laiks 
nuo laiko ir mes turime ir di
desnę pramogą.

LDS 29-tos kuopos iniciaty
va gegužės 8-tą bus gražus 
parengimas Slovenian Work
ers Home, 1031 So. 11th St. 
Atvažiuoja iš Chieagos Liau
dies Teatro grupė ir suvaidins 
2-jų aktų dramą “Laimė.”

Kaip ir visuomet, tokiame 
parengime bus užkandžių, gė
rimų ir gera muzika šokiams. 
Kadangi turėsime svečių iš 
Chieagos, bus visiems smagu 
pasikalbėti, pasivaišinti jiems 
dramą suvaidinus. Bet svar
biausia, tai kiekvienas teatrų 
mėgėjas turėtų pasinaudoti 
tąja proga pamatyti tą gražią 
dramą. Juk pas mus tai re
tenybė. Ir negalima užtikrin
ti, kaip greit vėl tokį paren
gimą turėsime. Taigi įsigy
kite tikietus, kurių kaina tik 
75 centai. Norint tik pasi
šokti, galės ateiti vėliau ir už
simokėjus 25 centus, galės už
baigti vakarą gražioj kompa
nijoj.

★
Dar kartą primenu, kad 

LDS 9-tos apskrities suvažia
vimas įvyks gegužės 15, 555 
Collinsville Ave.,- East/ St. 
Louis. Pradžia 10-tą vai. ry
te, šviesos taupumo laiku. ~

Kad visus apskrities re ik a?, 
lūs apdiskusavus, visus nau
jus sumanymus išklausius ir 
gerai sutvarkius visus reika
lus, norima pradėti suvažiavi
mą lygiai 10 valandą, tad 
prašome delegatų nesivėluoti.

Abi LDS kuopos St. Louis, 
Mo., prašomos prisiųsti dele
gatus.. šie laikai reikalauja 
bendrumo veikime, kad orga
nizacija neštų nariams naudą.

Balandžio 20 d. čia mūsų 
sostinėj-ėjo didelis sujudimas. 
Tą dieną Legislatures Atstovų 
Bute Juridinė Komisija svars
tė ragangaudiškus Broyles 
Bilius.

Originaliai minėta komisija 
žadėjo bilius svarstyti tik 
kambaryje, bet prieš bilius 
užprotestuoti suvažiavo virš 
tūkstantis delegatų nuo įvai
rių unijų, fraternalių organi
zacijų, bažnytinių organizaci
jų ir tt. ir atstovai pasidavė 
jų reikalavimui, kad biliai 
būtų svarstomi Atstovų Bute, 
kur visi delegatai galėtų su-' 
ėję į galeriją klausytis jų.

Chieagos lietuvių pažan
giosios organizacijos, kaip 
girdėjau, turėjo toje krucia- 
doj 10\ delegatų. Qaila, kad 
neteko su jais, susitikti.

Skaitlinga delegacija prieš 
Hroyles, Bilius matomai pavei
kė į gubernatorių ir į neku
rtuos atstovus. Gubernato
rius po to jau atviriau pa
sisakė prieš bilius ir žada ve
tuoti’. Nekurie atstovai irgi 
traukiasi ir kalba apic< bilių 
nekonstitucinius posmus. Ne
kurie rengiasi • balsuoti prieš 
bilius. , ** ,

Gerai, kad liaudis išsijudi
no pasipriešinti prieš tuos ra
gangaudiškus bilius. Labai 
gerai pasižymėjo Chieagos 
Universiteto ir Roosevelto Ko
legijos (Chicagoje) pareigū
nai, kada jie čia buvo pa
šaukti liudyti apie subversy- 
vį veikimą jų įstaigose. Jie 
pastatė komisijos narius karš
toj padėtyj. Dalykas, rodos, 
neužbaigtas, ir vėl profeso
riai bus kamaan'tinėjami, bet 
atrodo; kad jų pusėj bus lai
mė jinfas. Rep.

-----  ---- >--- -—<—

London. — Anglijos val
džia suvalstybino geso pra
monę, už kurią savininkam 
užmokės bonais.
" ....................■■■ ii' ii ............  iiMiiimimHmiiM I I !■

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

1 ; Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

“LAISVĖS” JIBILIEJUS IR 
KITI PARENGIMAI

Balandžio 24 d. įvyko mū
sų gražusis parengimas pager
bimui ir sveikinimui Laisvės 
30 metų sukakties kaip eina 
dienraščiu, žmonės rinkosi į 
svetainę visi linksmais vei
dais, maloniu ūpu, sveikinosi 
su linkėjimais Laisvei ilgiau
sio gyvavimo, kad niekad ne
sustotų mus lankiusi.

Čia mūsų gerbiamos gaspa- 
dines M. šiupėnienė, O. Vo- 
silienė, O. Stankienė, H. Ka- 
lakauskienė, H. Janutienė pa
sigamino visokių gardžiausių 
patiekalų bankietui taip, kad 
kurie nebuvot, tai gailėsįtės, 
nes dar tdkio ^šaunaus bankie- 
to ir tokios linksmos publikos 
Worcesteryj nebuvau matęs. 
Mat, laisviečiai nei truputėlį 
neperdė.jo, kuomet 'garsino, 
kad jie rengia šaunų bankietą 
tam garbingam dienraščio 
Laisvės paminėjimui. Na, ir 
kreditas draugams, kurie pla
navo ir dirbo kartu su drau
gėmis moterimis, kaip komisi
joj ir bankiete, tai yra, J. 
Skliutas, J. Senkus,* A. Pil
kauskas, D. G. Jusius ir J. M. 
Lukas. Labai atžymėtina, kad 
draugės ir draugai smagioj 
atmosferoj šį parengimą įvyk
dė,' už tai viskas taip gra
žiai pavyko ir publika buvo 
smagi. Į stalus nešė šios jau
nos ir gražios merginos: H. 
Janulytė, Janis Karsokaitė ir 
dvi , sesutės Evelyn Jr Anna 
Serbentu kės.

Kuomet jau svečiai buvo 
gana prisisotinę ir atsigėrę, 
prasidėjo koncertinė progra
ma. Pirmiausiai buvo due
tai, kurtuos sudainavo gerbia- 
ijfi Naujosios Anglijos daini
ninkai Stasys Paura ir Rober
tas Niaura. Publika juos tik 
tada paleido, kai sudainavo 4 
dainas. Labai malonu buvo 
klausytis jų dainuojant..

Sekantis dainavo Jonas Sa
baliauskas, Worcester]© teno
ras. Publika ir.jo nepaleido, 
kol sudainavo 4 dainas. Jo
nas Sabaliauskas gražiai pa
dainavo. Trečia ant progra
mos buvo Aido Choro Vyrų 
Grupė vadovybėj Josephines 
Karsokienės. Aido Vyrų Gru
pė ir užbaigė šio, vakaro dai
nų programą. Ji sudainavo 
taipgi 4 dainas labai gražiai, 
kad, rodos, visą vakarą galė
tumei jų klausytis. O mūsų 
Helena Kižytė, visų daininin
kų akompanistė, ir šį kartą 
visiems* dainininkams akom
panavo.

Po visų tų iškilmių daug 
žmonių nesiskubino į namus, 
gražiai besilinksmino. Taipgi 
šie draugai sveikino dienraš* 
tį: S. Antanaitis, iš Lewis
ton, Me., kuris ką tik sveiks
ta iš po sunkios operacijos, 
sakė, reikia pasveikinti mūsų 
dienraštį ir padovanojo $10; 
J. Raulušaitis $5, V. Vilkaus
imas iš Nashua, N. H., $5; J. 
Sabanskis, iš Sudbury, Mass., 
$5; J. M. Lukas $5; F. Pet
kun as $2; V. Jaučius $1; D. 
G. Jusius $1. Varde, dienraš
čio Laisvės didęlis ačiū vi
siems programos pildytojams 
ir draugėms ir draugams ,už 
gražią kooperaciją visame ka
me vykdant šį gražų paren
gimą! Publikai ačiū už at

silankymą* ir sveikinimus! Lai 
gyvuoja Laisvė !

- Gegužes 6 d. 29 Endicott 
St. svetainėj įvyksta Progre
syvių Partijos parengimas, 
prasidės 7:30 vai. vak. Pra
šome dalyvauti.

Gegužės 15 d. įvyks didžiu
lis koncertas, kurį rengia Ai
do Choras, čia bus ppga vi
sų kolonijų dainų ir muzikos 
mylėtojams suvažiuoti ir pra
leisti linksmai vakarą, čia 
noriu jum pasakyti, kad pro
grama bus viena iš gražiausių, 
bet viskas yra laikoma slap1- 
tybėj, kad jūs atvykę galėtu
mėt patys pamatyti. Nepa
mirškite : 3 vai. po pietų, 29 
Endicott St. svetainėj.

Gegužės. 8 d., 10:30 ryto, 
įvyksta LLD 11 kp. susirinki

mas. Jeigu visi atvyksit, tai 
bus gražus susirinkimas, nes 
čia jau turėsime keletą naujų 
dalykų, kurie paliečia vasaros 
veikimą. Manau, kad visiems 
turėtų rūpėti, na, ir duoklę 
pasistenkit pasimokėti, būkit 
29 Endicott St. Mūsų sekre
torius d. S. Janulis sakė bus. 
Po operacijos jau sugrįžo iš 
ligoninės ir sveiksta. Manau, 
ir Maynardo Laisvės pikniką 
turėsime aptarti. Jūsų visų 
patarimai mums reikalingi.

J. M. L.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Kabarct, Koncertas ir šokiai, ren
gia Liuosybės Choras, įvyks šešta
dienį, gcg. 7 d., Liet. Taut.. Namo 
apatinėj salėj, Vine ir No. Main 
Sts. Pradžia 7:30 v. v. Bus gera 
koncertinė programa, dalyvaus iš 
kitų miestų meno mėgėjai. Turėsime 
gerą muziką šokiams. Įžanga 75c. 
Kviečiame dalyvauti.’— Rengėjai.

(104-105)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 6 d., 7:30 v. v. Draugai, prašo
me pribūti, nes apart svarbių rei
kalų, ' turime 2-ros apskr. pikniko 
reikalą. Piknikas įvyks 22 d. geg.. 
o mes turime pasidarbuoti, kad jis 
būtų pasekmingas.

Taip pat reikia dar priminti, kad 
yra draugų neužsimokėjusių . už šį 
metą duoklių, tad būkite geručiai, 
ateikite ir užsimokėkite. — V. Ž. 

(104-105)

detroitTmich. .
Lietuvių Moterų Pažangos Klubo 

parengimas įvyks 8 d. gegužės, 3 v 
dieną. Draugijų Salėje, 4097 Porter 
St. Turėsime gražią programą, šo
kiai prie geros muzikos ir skanių 
vaisių. ‘Jau patirta, kad moterų pa
rengime visada būna skanių užkan
džių, tai bus ir šį sykį. Visus kvie
čiame dalyvauti. — M. P. Kl. Kom.

(104-105)

NEW HAVENCONN.
Teatras — Praeities šešėliai — 

keturių veiksmų tragedija bus su
vaidintas geg. 8 d., Liet. B-vės sa
lėje, 243 N. Front St. Pradžia 3 
vai. dieną. Įžanga 60c. Suvaidins 
Vilijos Choras iš Waterburio. Vei
kalas bus įdomu pamatyti, kviečia
me ir iš apylinkės lietuvius nepra
leisti progos pamatyti veikalą. Po 
vaidinimo bus šokiai prie geros or- 
kestros. Kviečia LDS 16 kp. Rengė
jai. (104-105)

WORCESTER, VI ASS.
Progresyvių Partijos pariukė 

įvyks 6 d. gegužės, 29 Endicott St., 
7:30 v. v.' Prašome dalyvauti. — 
Rengėjai. (104-105)

WORCESTER,!HASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 8 

d. geg., 10:30 vai. ryto, 29 Endicott 
St. ‘ Prašau visų dalyvauti, daug 
svarbių dalykų yra aptarti. — J. 
M. Lukas, sekr. (104-105)

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAU8KAS) 

□ 
Laidotuvių Direktorius 

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

MArket 2-5172

Kinija Žengia 
Į 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 tuojaus 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: 
LAISVE

427 Lorimer Št., Brooklyn 6, N. Y.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Tree., Gegužės 4, 1949

(Tąsa nuo I-mo pusi.)
. Tai viena pusė medalio, 
čia su šiuo kunigu pilnai sur 
tinku.

Kitoje pusėje to paties me
dalio jis suranda žmogaus vi
dinį gyvenimą, žmogus tie
siog nemoka gyventi. Vidinis 
žmogaus skurdas yra pikčiau
sios rūšies nuobodulis. Tai 
daug didesnė mūsų visų ne
laimė, negu mūsų gyvenimo 
aplinka. Taip šneka Rev. 
McCracken.

Bet ar gali būti žmogus ra
mus, pasitenkinęs, gerai ntt* 
siteikęs, linksmas ir smagus, 
kai jis darbo neturi, arba kai 
iš savo algos negali nei pats 
žmogiškai išsimaitinti, sa
vo šeimą užlaikyti? Ąr gali 
žmogus būti vidiniai ramus, 
kai dar kraujo klonys neiš
džiūvo, o jau naujo karo de
besiu padangė niaukiasi ?

Į šiuos klausimus šis klebo
nas nė nebando pasigilinti.

Darbo sekretorius Maurice 
J. Tobin nesutinka su tais, 
kurie mano, kad mes irgi ga
lime socializmu rankas susi
tepti, bendradarbiaudami ir 
kooperuodami su Vakarų Eu
ropos “socialistinėmis” val
džiomis. Jis sako: Mums vi
siškai nereikia bijoti Europos 
socialistų. Jie greičiau ateis 
prie mūsą supratimo, negu 
mes nueisime prie jų suprati
mo.

Ką tie socialistai gali mums 
duoti ? Nieko. Tuo tarpu mes 
ne tik patys esame sotūs, bet 
dar ir tuos socialistus Mar
shall Planu galime gerai pa
šerti !

Tiek tik galima pridurti-, 
kad ponas Tobinas puikiai pa
žįsta Europos socialistus ir ją 
psichologiją.

M. J. ŠVILPA’S 
Miracle Ointment

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

No. 2 M. J. S. Salve, for external 
pains. Ši mostis gelbsti nuo įvairių 
paviršutinių siausmų, rankų, pusiau 
sąnarių ir raumenų. Sustingimą, ne
veiklumą, tirpymą. Kaina $1.

No. 3 M. J. Svilpa's Miracle Salve 
for Skin irritation, rash, sinus, 
Athlete’s Foot, burns, sores, pimp
les, bruizes. Ši mostis pagelbsti nuo - 
įvairių odos ligų. Kainav $1.25.

No. 4 M. J. Svilpa’s New Disco
very Salve for Poison Ivy and Itch
ing skin, rash. Ši mostis tuoj praša
lina Įvairius odos niežėjimus. Kaina 
$1.25.

No. 5 M. J. Svilpa's New Discove
ry Salve for Pileš, relieves burning 
pains and soreness. Fights infection, 
promotes healing, ši Mostis tai nau
jas išradimas, kaip prašalint Piles 
(varvančias ar ne) be pjaustymo. 
Kaina $2.50.

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

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

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 78, Sta. A., 

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

tai prisiųskite kartu ir 30c pašto 
ženkleliais. (adv.)
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«> Matykim Čigonus ir 
Paremkim Aido Chorą

Pikietavo
od 

praėjusį 
i Wal-

Jinai Vylinga
Ir Apgaulinga

Aistringa ta čigonės meilė... 
Jos ugningos akys varsto 
kiekvieną širdį! Jinai suvilio
ja, apgaudinė.ią ir... palie- 

j ka... Ji myli visus ir kartu 
nei vieno! Ji miškų dukra. . . 
Jos širdis laisva!

Pažinkite tą vylingą čigonę 
Era, kuria labai charakteriu- 
gai suvaidins opertėje ‘ “čigo
nai” solistė Amelia Jeskevi- 
čiūtė.

AMELIA JESKEVIčIOTĖ 
Čigonės Eros rolėje

Šį sekmadienį, gegužės 8 d., 
Liberty Auditorium salėje, bus 
pastatyta scenoje muzikalinis 
veikalas “čigonai,” kurį para
šė žinomas muzikas Stasys 
Šimkus ir kurį įscenizuos 
Brooklyno Aido Choras.

Aidiečiai kviečia visus at
silankyti. H. F.

Pranas Balsys
Ir Vėl Ligoninėje

Brooklyniečiams gerai pa
žįstamas Pranas Balsys, kuris 
per pastaruosius keleris metus 
gyvena ir dirba Connecticut 
valstijoje, rašo Mizarai, kad 
jis yra ligoninėje. Jo žo
džiais :

“šį laišką rašau būdamas li
goninėje. Prisimeni, manau, Į 
kad pernai pavasarį, balan
džio 14 d., man buvo pada
ryta operacija ant vidurių. 
Dabar vėl ta pati istorija — 
vėl būsiu pjaustomas. Pjau
nama bus ta pati vieta, ką 
pernai pjaustyta. Kaip ten 
viskas įvyks ir praeis, laikas 
parodys...

“Drauge, didžiosios Kinijos 
didingieji liaudies žygiai, ro
dosi, skatina pagyti, džiugina, 
teikia viltį, kad tos mano ir; 
milijonų maną draugų ir; 
draugių daugybę metų svajo- 

» ^tos svajonės dabar realizuo
jasi !

“Linkėjimai ‘L.’ personalui 
ir visiems mano idėjos drau- 

5 gams ir draugėms!
“Su draugiška . meile. . .”
Prano Balsio adresais: Law- 

i rence-Memorial Hospital, New 
London, Conn.

Labai gaila, kad taip drau
gui Balsiui atsitiko. Vieną, 

i ką mes šiandien galime jam 
padaryti: palinkėti laimingai 
it greitai pasveikti! O pa 
sveikus, aplankyti mus savo 
draugus ir prietelius Brookly
ne. 

* f

Areštavo Tėvą už 
Kūdikio Mirtį

Brooklyno tapo areštuotas 
Bernard K Infer, gyvenęs 3o3 
Stagg St., kurio 3 mėnesių du
krytė misteriškai mirė praė
jusį sekmadienį. Nu vežtis iš- 

, tirti, atrado, kad jos galvyte 
buvusi sudaužyta ir dėl to 

E sutino.
Klausinėjamas, tėvas pasi

sakė baudęs dukrytę už tai, 
kad ji be sustojimo verkė. 
Kūdikis buvo paliktas tėvo, 
naktinio darbininko, priežiū
roje,. dirbančiai dienomis jo 
Žmonai, kūdikio motinai, išė- 

| jus į darbą. •

Policijos Viršininkai 
Skaitliavo, Rokavo...

Policijos vienas viršylų, vy
riausio inspektoriaus padėjė
jas Erestinsky (be abejo, ne 
be Įkvėpimo iš aukštybių) 
skaitliavo, skaitliavo ir su
skaitliavo — Ko nebuvo.’ Jis 
priskaitliavo ekstra šimtą 
tūkstančių maršuotojų kapita
listams lojalumo parade, su
ruoštame, kaip jie sakė, tiks
lu nušluoti darbininkų gegu
žinę nuo žemės paviršiaus. 
Priedams, jis priskaitė jiems 
milioną stebėtojų.

Jis skaitliavo taip, kaip 
skaitliuoti buvo iš anksto įsa
kęs jo viešpaties .balsas. O 
tas balsas buvo toks — kaip 
danguje, taip ir ant žemės. Iš 
dangaus (iš Vatikano per 
duobkasių streiko laužytoją 
kardipolą), buvo prisakyta, 
kad ponų paradas turi sukirs
ti darbininkų paradą. Greta 
kardinolo maršavę demokratų 
partijos čyfas Jim Farley, dar 
bo sekretorius Tobin buvo įsa
kę tą patį, Frestinskis paskel
bė tą patį.

O štai kaip suskaitliavo ei
liniai žmonės:
‘ Pirmasis 600 būrys, su 10 
policijos raitelių, su Spellma- 
nu, Farley, Tobinu ir 50 vai
kų benu (iš Passaic, N. J.) 
užtruko 12 minučių iki praėjo 
pastolį. Kitais žodžiais, šim
tas praėjo per apie dvi mi
nutes. Toliau, sako skaitliuo- 
tojai, vėlesnieji būriai praei- 
dinėjo greičiau, po 81 asme
nį per minutę. Taip paradas 
praeidinėjo per 208 minutes. 
Tuo būdu eiliniai žmonės ir 
suskaitliavo Fifth Av.enue pa
rado dalyvių buvus 17,000.■

Septyniolikos tūkstančių 
žmonių yra perdaug išvest į 
neapykantos ir karo paradą, 
net jeigu didžiuma to parado 
dalyvių buvo suvaryti katali
kų parapijinių mokyklų vai
kai, kurie už savo veiksmus 
neatsako. Taipgi prievarta, 
bauginimais ten buvo suvary
ti miestavojo department© 
darbininkai, nuvargę pašti
ninkai, ir kiti tokiose sąlygo
se.—Sak,o darbininkų kores
pondentas Art Shields.

Tačiau toks skaičius buvo 
tik dalelytė 'ant 8th Avenue

dalyvavusių parade už taiką. 
Tad policijos viršyla šimtelį 
tūkstančių numėrių dadėjo ir 
padarė 117,000 parado daly
vių. Tokiam skaičiui praeiti 
pro pastolį būtų reikėję eiti 
po 562 per minutę arba po 
33,720 per valandą.

Autoritetai armijoj marša- 
vimų, ’kur kožna sekunda yra 
apskaičiuota ir perskaičiuota 
armijos ir civilinių matavi
mams,' sako, jog toks grpitis 
paradui New York o mieste 
neįmanomas. Ir patys polici
jos žmonės ne kartą yra išsi
tarę, kad toks paradas praeiti 
mieste gali po 133 per minu
tę arba po 8,000 per valan
dą.

Kiek tad galėjo praeiti per 
tris ir pusę valandų?

Dar apvalesnę rokundą jisai 
pavartojo rėkavimui stebėto
jų: buvęs čielas milionas ir 
gana. Gi bešališkas stebėto
jas rokavo taip:

Visas šaligatvių plotas prie 
Fifth Ave., kuria maršavo ka
pitalistams ir karui lojalumo 
paradas, tarp 95th St. iki 
62nd St., yra mažiau 320,000 
ketvirtainių pėdų. Parado 
ruožtas yra biskelį virš 8,000 
pėdų ilgio. O 4 0 kartų po 

-8,000 ir bus 320,000.
Tai reikštu, kad kiekvienas 

vyras ar moteris, nežiūrint jo, 
jos storio, turėjo sutilpti į ma
žiau vieną trečdalį ketvirtai
nės pėdos plotą. Komercinis 
laikraštis Daily News buvo 
sutalpinęs dar po daugiau as
menų j pėdą, jis suskaitliavo 
1,100,000.

. Tai aprokavęs darbininkų 
korespondentas klausia:

?<Kuomet spauda ir policija 
skelbia tokius karo propagan
dos melus čia pat žmonių pa
nosėje, kokius melus jie išdir
binėta apie Kinijos ar Rusijos 
liaudį, esančius kitame krašte 
pasaulio ?”

Daugelis šio parado vaikų 
/narsavo aprengti militariško- 
mis uniformomis, nešini pa
galius, panašius šautuvams. 
Jie maršavo vadovybėje Spell- 
mano. Taip katalikiškų mo
kyklų vaikhi mokomi Dievo 
prisakymo “Neužmušk.”

Nesuprantama Rokunda

Joseph Janule, 67 metų 
amžiaus, / gyvenęs 177 Russell 
St., Brooklyno, mirė gegužės 
1 d., Kings County ligoninėj. 
Pašarvotas Juozo Garšvos ko
plyčioj, 231 Bedford Ave./ 
Brooklyn©, Laidotuvės įvyks 
gegužės 5 d., Kalvarijos ka
pinėse.’

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Dominicą, sūnų Ber
nard, keturias dukteris — Jo
sephine, Vera, Helen ir Anne, 
taipgi brolį ir keturis anūkus. 
Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
direktorius Garšva.

★
Simon Pilukas, 51 m. am

žiaus, gyvenęs 138-05 — 97th 
Ave., Jamaica, U- L, mirė ge
gužės 2 d., Queens General 
ligoninėje. Pašarvotas namuo- 
muose. Laidotuvės įvyks ge
gužės 5 d., Šv. Jono kapinė
se. Velionis paliko nuliūdime
žmoną Nellie. Laidotuvių ap- 
eigomjs rūpinasi direktorius 
Juozas Garšva.

★
Nikodimas Beliauskas, 64 

m. amžiauš, gyvenęs 38 Hud
son Ave., Brooklyne, mirė ge
gužės 2 d., Unity ligoninėje* 
Pašarvotas Juozo Garšvos ko
plyčioj, 231 Bedford Avenue. 
Laidotuvės įvyks gegužės 6 d., 
Kalvarijos kapinėse.

Velionis paliko lifidesyj 
žmoną Helen, du’ sūnus, dvi 
dukteris, du anukus, žentą ir 
marčią. Laidotuvių apeigomis 
rūpinasi direktorius Garšva.

Balčiūnienės Šermenys
Lankomos Masiniai

Forgionės šermeninės, 9 
Stagg St., priešais Piliečių 
Kliubą, šiomis dienomis durys 
neužsidaro. Ten pašarvota il
sisi Ona Balčiūnienė, žmona 
Antano Balčiūno, apsiausta 
gausiais gėlynais kurie dar 
jaunos - malopios moters šer
menyse kažkaip dar labiau 
liūdnina vaizdą.

Laidotuvių reikalus prižiūri 
laidotuvių direktorius Stephen' 
Aromiskis. Tačiau pašarvota 
kitataučio kaimyno koplyčio
je, savo gyventajame Stagg 
Strife, kur ji per ilgus me
tus gyveno ir dirbo, kur visi 
kaimynai — seni, suaugę ii’ 
maži—pažino ją, o jinai juos.

Balčiūnų duonkepykla Var
pas ir krautuvė randasi tame 
pačiame bloke, 38 Stagg St. 
Ji pati dirbdavo krautuvėje, 
kol sveikata tarnavo. Pasta
raisiais metais, jos sveikatai 
silpnėjant, krautuvės darbe ją 
užvadavo jos jaunute duktė 
Ruth, pradėjusi dirbti krautu
vėje kuosomis nuo mokyklos 
valandomis dar pirm baigimo 
mokyklos, karo metais, kuo
met Algirdas ėjo karines par
eigas, o likusiuosius namie 
spaudė darbai.

Kaipo draugiška moteris ir 
kaipo biznierė ji yra daug kur 
dalyvavusi, visur turėjo daug 
pažįstamų ir draugų. Pasau
linės Parodos metais ir anks
čiau, kol jos sveikata tarna
vo, daug pakeleivingų žmonių 
yra radę pas juos pastogę, 
ko neatsakydavo net paskiau
siais laikais reikalui ištikus, 
nors tam nebeturėjo sveika
tos.

Balčiūnienė būs laidojama 
gegužės 4-tą, dieną, 2 valan
dą, Alyvų Kalnelio kapinėse, 
Maspethe. Mirė gegužės 1- 
mą, Adelphi ligoninėje, kur 
b u v o nuvožt a diena . a r. 17'šč-i-a m 

.paradas, subruktas, kaip sil
kės, gretose užtruko keliomis 
valandomis ilgiau iijž poni, 
paradą (Times darbininkams 
prirokavo 18,000, bet vis vie
na tikrino, būk šiemet, paradas 
buvęs mažesnis).

Tikrovėje, daug mažesniu, 
negu planuota, buvo ponų pa
radas. Planuotas maršuoti 

" šešias ir pusę valandų, pra-
Tos pačios biednos’ skaitli

nės dar sparčiau pakrypo, 
kuomet policija ir tūla spauda 
pradėjo rokuoti darbininkų 
parado dalyvių skaičius. Esą 
buvę nei daugiau nei mažiau, 
kaip 8,1 Oi) maršuotojų. O tas

maršavo per tris ir pusę.
Darbininkų paradas nuėsta 

biai pavyko akyvaizdoje ar 
šaus ant darbininkų užpuldi 
nėjimo, jų persekiojimo pa 
staraisiais ištisais metais.

Hllmimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiin

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

RES. TEL.
IIY. 7-8681
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUO^AS GRABORIUS

FUNERAL HOME
. ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Lalsniuotas 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

5

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
X • »

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

šį ateinantį sokmadieiiį, ge
gužės 8-tą dieną, 4-tą valan
dą popiet, Liberty Auditorijoj 
Vėl bus mums, teatrų lanky
tojams, didelė šventė — dai
nų diena. Ją rengia mūsų 
Aido Choras. Joje bus suvai
dinta operetė “čigonai,” o ki
toj dalyj programos, bus kiti 
pamarginimai. Taigi bus ža- 
vėjančių dainų ir bus kuomi 
pasigėrėti.- Ir štai viena daina 
iš jų, kurią dainuoja mūsų 
pagarsėjusi dainininkė Amili- 
ja Jeskevičiūtė - Young ir

Aš įsivilkčiau čigono rūbą; 
Viską palikęs visur keliauč, 
Ir puikų dvarą Air rūbus pono, 
Kad čigonėlė as tave gauč.

Kaip

.galim. Nes, mat, jeigu ne
būtų choro, tai apsnūstų mūsų 
parengimai ir. prisieitų mums 
liūdėt ir gėdą kentėt, kad 
tokiam., mieste, kaip Brook ly- 
nas, kur centras mūsų judėji
mo, o choro nebūtų. Bot, ži
noma, jis btrto ir bus, tik rei
kia jį. remti,'tik reikia atsi
lankyti į jo parengimus ir pri
duoti jam ūpą. Ir, žinoma, 
geras ūpas bus tik tada, kada 
prisipildys pilna auditorija 
žmonėmis.

Taigi, sulaukę šio sekmadie
nio visi ir visos matykime vai
dinant operetę “čigonus,” pa
sigėrėkime jų dainomis ir pa
remkime mūsų Aido chorą. 
Juk jis yra mūsų'ir jis mums 
dainuoja. »» Jonas Juška.

Streikuojantieji 
Brewery Workers 
pirmadienį pikietavo 
dorf-Astoria Hotel, kur visos 
šalies organizuoti bravarnių 
savininkai susirinko savo kon
vencijom Now Yorko-Brook- 
lyno 11 didžiųjų bra varnių 
yra užstroikuotos jau 5 savai
tės.

Areštavo keturis brooklynio- 
čius jaunuolius. Juos kaltina 
primušime 59 metų asmens 
tikslu apiplėšti. Areštuoti 
Frank Sanders, James De Pa
olo, 'Frank Riccardi ir Frank 
Schults, visi po 17-18 metų.

Balandžio mėnuo New Yor
ke ‘Šiemet b ęs 3. bosnių 

ališką.

Sausi

Taip

žemuogėlė
laukia saulutės, 

laukeliai
laukia lietaus, 

laukiu, -laukiu
aš čigonėlė,

Kas prie širdies
mano priglaus.

motutę--Viską palikęs—tėvą, 
Mieląją savo tiktai matyč, 
žalioj girelėj tarp aržuolėlių 
Valandas laimės ramiai 

skaityč.
gražiai 

P. Gra- 
ir visas

Ir taipgi operetėj 
dainuoja A. Navikas, 
bausk as, V. Bun kieno 
Aido choras.

Mes Brooklyne turim tik 
vieną mūsiškį chorą, tai yra 
Aido chorą. Taigi turim jį 
palaikyti ir remti kiek tik kas

susi-
v. v.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL

EAST NEW YORK, N. 
LDS 13 kp. ir LLD 185 kp. 

rinkimas įvyks gegužės 5 d., 8
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Avė. Turime svarbių dalykų aptar-’ 
ti, tad ’nariai dalyvaukite susirin
kimuose. — M. Klimas. (104-105)

šiltesnis už n oi

PAMETĖ LAIKRODĖL|
Balandžio 24 d., pamečiau laikro. 

dėlį su lenciūgėliu. Elgin laikrodėlis. 
Jei kas radote, prašau sugrąžinti, 
duosiu gerų radybų. Prašau kreip
tis, 427 Lorimer St., Brooklyn,

RANDA
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)

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BR
osmetikai kū-

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Visokiausi vaistai;
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 7-62&I

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks 5i 

d. gegužės, Laisvės salėje, 419 Lo
rimer St. Visi nariai pasistengkite 
atsilankyti, pasižiūrėkite į mokesčių 
knygutę, kad nesusispenduotumėt. 
— Prot. Sekų, (104-105)

MASPETH,~~N. Y.
LDS 14 ir LLD 138 kuopų bend

ras .susirinkimas įvyks geg. 5 d., Ru
sų salėje, ant 61st St. Pradžia 8 
vai. vak. Visi nariai malonėkite da
lyvauti, nes bus daug svarbių rei
kalų aptarimui. — V. Kartonas, 
pirm. ’ (704-105)

DANTŲ* GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta

TONY’S

Valandos:

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

, . t Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

7^1 TDWC DAD 411 GRAND STREET 
I O DAU BROOKLYN, N. Y

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TTelefonas
EVergreen 4-7729

BAR & GRILL
Degtines, Vyna( ir AJ(is

RHEINGOLD
BEER & ALES

Peter Kapiskas

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

< GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D 
223 South 4th Street 
. BROOKLYN, N. Y.
.... 1—2 dienomValandos: j 6_8 va|(arais

i 
Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Peter 
KAPISKAS

GERI PIETŪS!
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

» Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bėdford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

/ Tel. EVergreen 8-9770

<
LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiek^Įengi dįeną yra didelis pasirinkimas visokių valgi

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Tree., Gegužes 4, 1949 
I
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