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šiemet Pulitzer’io premijas 
gavo 14-ka žmonių, pasižymė
jusių įvairiose literatūros, me
no ir žurnalizmo srityse.

Dėl dviejų premijų, man 
rodosi, niekas negali ginčytis, 
—jos teisingai buvo paskirtos.

Arthur Miller gavo pirmų 
premiją už savo dramą 
“Death of a Salesman.” ši 
drama šiuo metu vyksta vie- 

I* name New Yorko teatrų.
Robert E. Sherwood gavo 

premiją už “Roosevelt and 
Hopkins” biografiją.

Abu veikalai turi nemažos 
vertės ir dėl to abiejų auto
riai užpelnytai buvo pagerbti.

★ ★ ★
Š. m. gegužės 16 d. New 

Yorko mieste pradės išeidinė
ti naujas angliškas dienraštis, 
pavadintas “The Daily Com
pass.”

J j organizuoja buvęs New 
. Yorko “Post’o” redaktorius, 

T. O. Thackrey, o finansuoja, 
sakoma, chicagietė Anita 

^McCormick Blaine, turtinga 
senė.

Mr. Thackrey jau nupirko 
T mašinas, kuriomis buvo spaus

dintas nepersenai miręs dien
raštis New York “Star.”

* The “Daily Compass” išei- 
dinės kiekvieną dieną, Įskai
tant ir sekmadienius, ir jo 
egzempliorius lėšuoc 10 cen
tu.

, Apie laikraščio turini, jo 
politinę kryptį ir kitką, dabar 
negalima nieko sakyti, jo ne
mačius.

Vienas dalykas, man rodo
si, nėra geras: laikraščio kai
na. Daug žmonių, net ir labai 

t norinčių naują dienraštį įsigy
ti, nepajėgs dėl jo brangumo.

★ ★ ★
Kaip nekalbėtume, šiandien 

Įdomiausias ir ^turiningiausias 
New Yorke dienraštis yra 
“Daily Worker.”

Formatu jis nėra didelis, 
bet žiniomis ir straipsniais, 
reikalingais žinoti darbo žmo
gui, praneša kitus, komerci
nius angliškus dienraščius.

★ ★ ★
Lietuvoje pradėjo išeidinėti 

naujas du kart mėnesinis žur
nalas “Švyturys.” Atsakingas 
jo redaktorius yra Vladas Mo-

* zūriūnas.
šitų, žodžių rašytojui teko 

matyti du pirmieji “švyturio” 
numeriai: abu daro gražaus

* įspūdžio, abu gausiai ilius- 
(. truoti; telpa sunkesnių ir

lengvesnių straipsnių, groži
nės literatūros, karikatūrų; 
telpa net ir “Kryžiažodis” 
(Crossword puzzle), o taipgi 
šachmatininkams uždaviniai.

Meniniai žurnalas gražiai 
apipavidalintas.

Tai rodo tą progresą, kurį 
per trumpą laiką pasiekė Lie
tuvos spaustuvės!

★ ★ ★
Neužilgo Vilnius turės nau

jus Operos ir Baleto teatro 
rūmus. Projektą šitiems rū
mams paruošė Lietuvos archi
tektai : A. Lukpšaitis, J. Pe-

V ras ir J. Kumpis. Jų projek- 
k' tas tapo priimtas ir jis telpa 

“Švyturio” No. 2-rame.
“Naujieji teatro rūmai,” 

rašo .žurnalas, “turės puošnią 
žiūrovų salę su 1,200 vietų, 
erdvius vestibiulius, fojė, ku
luarus, plačius juos jungian
čius laiptus.

“Kurdami projektą, archi
tektai pasirinko monumentą- 
lines, klasikines formas, ir da
bar jų uždavinys — ieškoti 
pilnai užbaigto, įtikinamo ar
chitektūrinio sprendimo.”

Nuotraukoje projektas daro 
malonaus, akį traukiančio 
įspūdžio.

* ★ ★ ★
y Vilniuje bus pastatytas ir 

“Pergales Paminklas,”--taip-
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Kiny Liaudininkai
Užėmė Hangčovą;
Paims Šanghajy
Liaudies Armija Apsupo 500,000 Tautininkų Kariuomenės 
Šanghajuj ir Apylinkėj; Tautininkai- Bijo Sukilimo

Šanghai, Kinija. — Tau
tininkų komanda, paga- 
liaus, pripažino, jog kinų 
Liaudies Armija užėmė 
Hangčovą, geleži nkelių 
mazgą, stambų miestą ir uo
stą, 125 mylios į pietų va
karus nuo Šanghajaus.

Tautininkai Šanghajuje, 
6 milionų gyventojų mieste, 
turi 500 tūkstančių kariuo
menės. Bet liaudininkams 
užėmus Hangčovą, tapo vi
sai užkirstas tai kariuome
nei pabėgimas sausuma iš 
Šanghajaus.

Liaudies Armija artėja ir 
prie Woosungo, prie Wang- 
poo upės žiočių, į’šiaur.-ry- 
tus nuo Šanghajaus. Wang- 
poo žiotys yra Šangha
jaus uostas. Kai liaudinin
kai pasieks Woosungą, jų 
artilerija galės užkirsti 
tautininkams ir pabėgimą 
laivais iš Šanghajaus.

Amerikinės žinių agentū
ros United Press pirminin
kas Frank H. Bartholomew 
praneša:

— Komunistai (liaudi
ninkai) gali užimt šangha- 
ių, kai tik jie pasiruoš tam. 
Yra nurodymų, kad jie pa
ims tą miestą, tur būt, be 
didelių mūšių.

Įžiūrima, jog kai Liau
dies Armija pradės veikti 
prieš tautininkus pačiame 
Šanghajuj, tai miesto žmo
nės sukils prieš tautinin
kus ir padės liaudininkams. 
Teigiama, kad ir žymi da
lis tautininkų kariuomenės 
atsisakys kovoti p r i eš 
Liaudies Armiją.

Didieji Amerikos karo 
laivai pabėgo iš Šanghajaus 
prieplaukos. Mat, pasklido 
gandai, kad komunistai- 
liaudininkai planuoją juos 
susprogdinti.

Trys nedideli kariniai A- 
merikos laivai - naikintu

vai pasišalino į jūrines 
Yangtze upės žiotis. Su 
jais yra ir du “civiliniai” 
jankių laivai. Jie laukią iš
gabeni iš Šanghajaus 1,600 
amerikiečių.

Amerikos ir Anglijos at
stovai patarė savo šalių pi
liečiams taipgi tuo jaus išsi
kraustyti iš dviejų didelių 
provincijų — Kvantungo ir 
Kvangsi.

Rendos Pakilsią 
Bent 15 Nuošimčių

Washington. — Tighe 
Woods, valdinis rendų di
rektorius, sakė reporte
riams:

Visųpirm bus pakeltos 
rendos tiem įnamiam, kurie 
nėra nuo pirmiau “laisvai” 
susitarę su namų savinin
kais padidinti rendas 15 
nuošimčių, pagal senąjį 
rendų kontrolės įstatymą. 
Tokiem įnamiam galės būti 
pakeltos rendos iki 15 nuo
šimčių.

Tighe Woods antradienį 
leido gyvenamųjų namų sa
vininkams pabranginti ren
das taip, kad jie gautų 25 
iki 30 nuošimčių gryno pel
no, liekamo po visų išlaidų 
išmokėjimo. Prie išlaidų gi 
priskaitomas ir tam tikras 
nuošimtis dėl namų “nusi
dėvėjimo”.

Namų savininkai desėt- 
kais tūkstančių apgulė vie
tines rendų kontrolės įstai
gas New Yorke, Chicagoje 
ir kituose miestuose; skubi 
išreikalauti rendų pakėli
mo.

Boston. — Streikuoja ra
dijo ir televizijos inžinie
riai dėl daugiau algos.

GRAIKŲ PARTIZANAI 
SIŪLO TAIKYTIS

Praga, Čechoslovakija. — 
Čion atvykęs Miltiadas Por- 
fyrogenis, laisvųjų graikų- 
partizanų teisingumo mi
nistras, pranešė, kad jo vy
riausybė sutiktų taikytis su 
Graikijos monarcho-fašistų 
valdžia .tokiomis sąlygomis:

Suruošt laisvus rinkimus 
visoj Graikijoje Rinkimus 
turi prižiūrėt Jungtinių 
Tautų komisija, bet ta ko
misija privalo būti sudary
ta ne vien tik iš anglų- 
amerikonų; komisijon taip
gi turi įeiti Sovietų ir ki
tų rytinės Europos demok
ratijų atstovai.

Pirm rinkimų turėtų bū
ti įsteigta bepusiška laiki
nė Graikijos valdžia. Ji pri
valo susidėti iš nepolitinių 
žmonių, su kuriais sutiktų 
abidvi pusės—laisvieji grai-

kai - partizanai ir monar
cho - fašistai.

Jungtinės Tautos turėtų 
paskirti tarpininką.

Pamatinis partizanų sie
kimas yra užtikrinti Grai
kijai laisvę ir nepriklauso
mybę.

Tuos pasiūlymus Porfy- 
rogenis telegrafavo Jungti
nių Tautų asamblejos-sei- 
mo pirmininkui Herbertui 
Evattui. Prašė Evattą pa- 
sistengt, kad Amerikos val
stybės departmentas duotų 
Porfyrogeniui praleidimą- 
vizą atvykti Amerikon ir 
išdėstyti minimus pasiūly
mus Jungtinėms Tautoms.

Kartu Porfyrogenis įspė
jo, jog partizanai yra gana 
stiprūs, kad galėtų šiemet 
laimėti s p r e n d žiamąsias 
pergales prieš monarcho- 
fašistus.

Reakcininkai net 
Dar Aštrina Tafto 
Hartley Įstatymą

r A

Jei Trumano Valdžia Būtų Pasistengus, tai Woodo Bilius 
Būtų Sumuštas, Sako Darbietis Kongresmanas Marcantonio

Gen. Chennault. Reikalauja 
Dar 700 Milionų Dolerių 
Kinijos Tautininkams

Washington. — Genero
las Claire Chennault atsi
šaukė į Kongresą, kad tuo
jau paskirtų dar 700 milio
nų dolerių Kinijos taunin- 
kam gelbėti per dvejus me
tus — po 350 milionų per 
metus.

Chennault pasakojo ben
drajam kariniam senatorių- 
kongresmanų komi tetui, 
kad jeigu Amerika duotų 
tiek karinės paramos tauti
ninkams, tai jie, girdi, “gą- 
lėtų atsilaikyti prieš komu
nistus liekamojoj Kinijos 
dalyje.” Tam, esą, nereikė
tų amerikinės armijos, bet 
Jungtinės Valstijos turėtų 
nusiųst gana savo oficierių. 
Jankių oficieriai gi duotų 
nurodymus tautininkams, 
kaip kariauti prieš komu
nistus - liaudininkus.

“Liudydamas” minimam 
kongresiniam komitetui,

generolas Chennault pripa
žino, jog komunistai yra 
užėmę geriausią Kinijos 
dalį — su 350 milionų gy
ventojų. Tad tautininkų 
valdžioje lieka tiktai 150 
milionų kinų.

Gen. Chennault, milio- 
nierius savininkas Kinijos 
lėktuvų linijų, gąsdino Kon
gresą, kad jei komunistai- 
liaudininkai užimtų visą 
Kiniją, jie užvaldytų ir ki
tus Azijos kraštus, taigi ir 
Japoniją.

Chennault siūlėsi į Kini
jos tautininkų lakūnų ko- 
mandierius kovai prieš ko
munistus.

Ar tautininkai galėtų at
griebti liaudininkų užimtus' 
Kinijos plotus? Gen. Chen
nault, bandydamas atsakyt 
šį klausimą, pareiškė:

— Tų plotų atgriebimas 
lėšuotų milžiniškas sumas

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas 217 bal
sų prieš 203 užgyrė prieš- 
unijinį demokrato Woodo 
bilių. Į šį bilių yra perrašy
ti aršiausi Tafto-Hartley’o 
priešdarbininkiško įstatymo 
posmai. O kai kurie Woodo 
biliaus nuostatai net dar 
paaštirinti prieš unijų lais
vę ir streikų teisę.

Už Woodo darbo .vergi-

62,000 Fordo Auto. 
Darbininkų Streikas

Detroit. — Paskelbtas 
62,000 Fordo River Rouge 
automobiliu fabriko darbi
ninkų streikas ši ketvirta
dienį prasidėti. Streikuoja
ma protestui prieš vis di
desnės paskubos įvedinėji
mą darbe.

Dėl šio streiko turės su
stoti darbai ir kituose For
do fabrikuose, kurie samdo 
40,000 darbininkų keturias
dešimtyje miestų.

CIO unijos 600 skyriaus 
komitetas tame fabrike bu
vo vienbalsiai nutaręs pra
dėti streiką trečiadienį, bet 
unijos centras, vadovauja
mas dešiniojo pirmininko 
Walterio Reutherio, liepė 
dar dieną palaukti.

pinigų ir reikalautų labai 
ilgo laiko.

Gen. Chennault yra ve
dęs kinę tautininkę; tad 
jaučiasi jų gimine.

(Skaičiuojama, kad nuo 
Antrojo pasaulinio karo pa
baigos Amerika \sukišo -Či- 
ang Kai-šeko tautininkams 
viso ’apie 4 bilionus dolerių, 
karui prieš liaudininkus-ko- 
munistus.)

jos bilių balsavo republiko- 
nai ir prieštrumaniški pie
tiniai demokratai; bet jie 
laimėjo tiktai maža 14 bal- \ 
sų dauguma.

— Balsų skirtumas toks 
mažas, — pareiškė darbie
tis kongresmanas Vito 
Marcantonio, — kad jeigu 
Trumano valdžia būtų ko
vojus, jeigu ji nebūtų pasi
davus, tai mes būtume ga
lėję sumušti Woodo bilių.

Marcantonio sakė, jog 
Woodo bilius urmu perva
rytas, nelukštenant atskirų 
jo punktų. Marcantonio to
dėl pareikalavo visą tą bi
lių, posmas po posmo, per
svarstyti. Tokiu būdu ga
lutinas biliaus sprendimas 
atidėtas iki šio ketvirtadie
nio.

Laimint vieną dieną lai
ko, Marcantonio tikėjosi su 
kitais biliaus priešininkais 
taip pasidarbuoti, kad gau
tų daugumą kongresmanų 
balsų.

Už Woodo bilių antra
dienį balsavo 146 republiko- 
nai ir 71 demokratas, o 
prieš jį 180 demokratų, 22 
republikonai ir darbietis 
Marcantonio.

Valdžia siūlė savo Simso- 
Lesinskio bilių, kuris atro
do švelnesnis, negu Woodo. 
Bet ir valdžios biliuje per
imti tokie posmai iš Tafto- 
Hartley’o įstatymo, kaip 
teismų indžionkšinų-draus- 
mių naudojimas streikam 
laužyti; reikalavimas, kad 
unijų vadai prisiektų prieš . 
komunistus; kad unijos 
duotų valdžiai finansines 
savo apyskaitas ir 1.1.

Simso-Lesinskio bilius at
mestas 211 balsų prieš 188.

Maliko-Jessupo Dery
bos Dėl Vokietijos

Karo Kurstytojas Gen. 
Clay Apleis Vokietiją

Washington.— Generolas 
Lucius Clay, karinis ameri
konų gubernatorius Vokie
tijai, pasitrauks iš vietos 
gegužės 15 d. Bus paskirtas 
civilinis administratorius 
amerikin. Vokietijos ruož
tui. ‘W

Prezidentas Trumanas, 
priimdamas generolo Clay’o 
pasitraukimą, garbino i r 
šlovino jį už griežtą “šaltą
jį karą” prieš Sovietų Są
jungą.

ORAS,—šilta ir lietus.

GEJV. BRADLEY PRAŠO 8 BILIONŲ DOL. VERTES GINKLŲ 
ATLANTO PAKTUI GINKLUOTI PRIEŠ SOVIETUS 

' \ V • ’ '•
• ; ■

gi įspūdingas monumentas.
Visa tai šauniai puoš atsta

tomąjį Vilnių.
Mūsų tėvų krašto sostinė 

nuolat kyla ir gražėja, ple
čiasi ir . . . vis lietuvėja.

Washington. — Genero
las Omar Bradley, Ameri
kos karinio štabo galva, 
prašė Kongresą, kad pa
skirtų $1,130,000,000 euro
piniam Atlanto pakto kraš
tams ginkluoti prieš# Sovie
tų Sąjunga per metus, kaip 
reikalauja Trumano val
džia.
. Gen. Bradley, liudyda
mas Senato užsieninių rei
kalų komisijai, paaiškino, 
kad Jungtinės Valstijos 
siųstų “atliekamus” gink
lus Europai. O “atliekamų” 
ginklų kaina sumažinta še
šis iki 10 sykių. Taigi At
lanto pakto kraštai už tuos 
$1,130,000,000 gautų astuo
nių iki dešimties bilionų 
dolerių vertes ginklų, kaip 
pripažino senatoriams ge
nerolas Bradley.

Jisai sakė, kad Amerikos 
“gynimas” turės prasidėt 
Europos širdyje.

Republikonas senatorius 
Forrest Donnell užklausė:

—' Ar Amerika, pagal 
Atlanto paktą, turėtų dary
ti žygius prieš vidujinę re
voliuciją bet kurioje Atlan
to pakto šalyje, jeigu ta re
voliucija būtų “sukurstyta 
iš užsienio?” Juk Atlanto 
paktas vadina tokią revo
liuciją “užpuolimu”, prieš 
kurį turi veikti visi to pak
to kraštai.

Generolas Bradley atsa
kė:

— Galimas daiktas, kad 
mes veiktume tokiame atsi
tikime.

Trumano valdžia slapsto, 
jog Atlanto paktas įparei
goja Ameriką daryti tam

tikrus, net karinius veiks
mus, jei būtų “užpultas” 
bent vienas Atlanto pakto 
kraštas. Tad demokratas 
senatorius Brien McMahon 
užklausė:

— Jeigu, pavyzdžiui, sve
tima armija įsiveržtų į 
Norvegiją, ar Jungtinės 
Valstijos siųstų ten savo 
armiją? (

Gen. Bradley noroms-ne- 
noroms atsakė:

— Taip ar reikėtų daryti,! 
jei norėtume išvyti užpuoli
kus.

(Juk ir Hitleris skelbė, 
būk Lenkija užpuolus Vo
kietiją; todėl naciai turį 
kariauti. Nesunku būtų su- 
meistruot kaltinimą, kad 
Sovietai ar demokratiniai 
jų, kaimynai “užpuolę” vie
ną bei kitą Atlanto pakto

šalį.)
Wallace Liudys prieš 

Atlanto Paktą
Senato užsieninių reika

lų komiteto pirmininkas, 
demokratas seantorius Tom 
Connally pranešė, jog šį ke
tvirtadienį Šaukia Henry 
Wallace’a, Progre šyvių 
Partijos vadą liudyti apie 
Atlanto paktą. Eugene De
nnis, Komunistų Partijos 
sekretorius, taip pat šau
kiamas į liudytojus.

Connally sakė: — Aš no
riu parodyti, kas vadovau
ja Atlanto pakto priešams.

Nors įvairios unijinės, 
religinės ir farmeriškos or
ganizacijos reikalauja at
mesti karinį Atlanto paktą, 
bet Senato vadai nuduodą, 
buk pasipriešinimas jam 
kilęs iš “raudonųjų.”

New York. — Pasinau- 
jino derybos tarp Jakovo 
Maliko, Sovietų užsieninio 
ministro pavaduotojo, ir 
Philipo Jessupo, bendrinio 
Amerikos ambasadoriaus.

Svarstoma soviet, pasiūly
mas dėl važiuotės atidary
mo į Berlyną ir keturių di
džiųjų talkininkų konferen
cijos sušaukimo ir Ameri
kos, Anglijos ir Francijos 
atsakymas į tą pasiūlymą. •

Išvietintyjy Vergija 
Louisianoje

New Orleans, La.— Ka
talikų kunigai Carl Schut- 
ten ir Stanley Ormsby at
rado, . kad 150 išvietintų, 
atgabentų iš Vokietijos į 
Louisianos cukrihių nend
rių plantacijas, yra laikomi 
kaip vergai: ir jų išalkę 
kūdikiai verkia, negaudą--' 
mi pieno bei kitokio mais^
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SUJUDO BALTIEJI RU
SAI — LIAUDIES
PRIEŠAI

Laike Antrojo Pasaulinio 
, Karo, kada Jungtinės Vals
tijos, vadovystėje prezi
dentu Roosevelto, bendravo 
su Xj'arybu Sąjunga, kad 
laimėti karą, tai Ameriko
je veik išnyko “baltieji ru
sai:” Tada nemažai popų ir 
net tūli kunigaikščiai pasi
sakė prieš Hitlerį, už lai
mėjimą Tarybų Sąjungos.

Bet štai dabar nauji lai
kai, reakcija, milionieriai, 
ginklų ir amunicijos gamin
tojai nori naujo karo, karo 
prieš Tarybų Sąjungą ii* 
liaudies demokratines šalis. 
Viena, jie norėtų tą atsiek
ti, ko negalėjo atsiekti Hit
leris — sunaikinti Tarybų 
Sąjungą; antra, jie trokšta 
pakelti savo pelnus pagalba 
naujo karo.

Dabar, tartum saulei nu
sileidus, iš visų skylių ir 
plyšių lenda “balti” ir “juo
di” rusų emigrantai ir vis 
garsiau šaukia. Demokrati
nis dienraštis “Ruskyj Go
los” rašo, kad, kaip po lie
taus, dygsta anti-sovietinių 
rušų susivienijimai, lygos, 
organizacijos. Išlindo vėl 
ant scenos Aleksandras Ke- 
renskis, kuris 1917 metais 
kudašių išnešdino Petro
grade persirengęs į katali
ku rninikės rūbus ir auto
mobiliu j e, ant kurio plevė
savo Jungtinių Valstijų at
stovo vėliaya. Išlindo visokį 
“socialistai.”

Vyriausiai jie jungiasi į 
Rusų Emigrantų Lygą, ar
ba apie ją. Į šį.sąbūrį šau
kia caristus-monarchistus, 
kerenskinius, atvykusius iš 
Francijos ir Jugoslavijos 
generolų Denikino ir Vran- 
gelio likučius, atbėgusius iš 
Vokietijos išdaviko genero
lo Vlasovo pasekėjus, kurie 
laike pereitojo karo karia
vo Hitlerio eilėse, atskubė
jusius iš Ispanijos fašistus, 
ir iš Francijos Užsienio Le- 
gijono pasaulinius valka
tas. Visi jie randą prieglau
dą. Visi “vienijasi,” nors 
vieni stoja už grąžinimą 
“nedalinamos Rusijos su 
caru priešakyje,” o kiti “už 
respubliką.”

Kas gi juos vienija? Juos 
vienija tik viena neapykan
ta tarybinės tvarkos ir 
troškimas karo. Visi jie su
tinka, * kad reikia išvaikyti 
kolektyvus, o žemę grąžin
ėti jos buvusiems savinin
kams, supraskime '— po
nams. Visi jie sutinka, kad 
reikalingas “privatinis ka
pitalas.” Ir visi jie pučia į 
tą pat dūdą, kaip Hearstas 
ir Wall Stryto imperialis
tai, kurie nori karo,z karo 
ir kraujo !>

Kerenskis net pradėjo 
leisti laikraštpalaikį “Busi
moji Rusija,” kuriame šau
kia už karą prieš Tarybų 
Sąjungą, už nuvertimą ta
rybinės tvarkos. Buvęs so
či ai i s tas Nikolajevskis, 
nors kalba apie respubliką, 
bet tvirtina, išvien su mo- 
narchistais, kad prie carų 
“Rusijoj buvo geriau.”

“Socialistai” iki tiek įsi
drąsino, kad reikalauja

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00
Brooklyn, N. Y., per year $8.00 Foreign countries, per year $9.00
Brooklyn, N.Y. per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months, $4.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Amerikos Moterą Kongreso Suvažiavimas
Š. m. gegužės 6, 7 ir 8 dd. New Yorke' įvyks Ameri

kinio Moterų Kongreso sąskridis, suvažiavimas. Tai 
bus pirmas tos rūšies amerikiečių moterų suvažiavimas, 
ir jis žada būti didelis, skaitlingas ir turiningas. Suva
žiavime bus priimta konstitucija, pagal kurią nauja or
ganizacija tvarkysis.

Šiuos žodžius rašant, jau vyksta’ iš visų Jungtinių 
Valstijų kraštų moterų atstovės. Tarp jų bus eilė ir lie
tuvių kilmės moterų-veikėjų.

z Netenka nei sakyti, kokią .svarbią rolę moteris šian
dien vaidina mūsų visuomeniniame gyvenime. Dėl to 
josios balsas, tartas tuo ar kitu klausimu, turi milžiniš
kos reikšmės.

Kova už taiką, kova prieš karo provokatorius, kova už 
civilines žmonėms teises, kova už gyvenimo lygio išlai
kymą Amerikos darbininkų klasei — štai, klausimai, 
kurie bus šiame suvažiavime diskusuojami ir- sprendžia
mi. -

Mes nuoširdžiai linkime šiam pirmajam amerikiečių 
moterų suvažiavimui pasekmingai išspręsti 
dienotvarkyje įdėtus klausimus!

visus savo

Fosteris Liudys
Šiuos žodžius rašant, Jungtinių Valstijų

Partijos pirmininkas Wm. Z. Foster, sakoma, ruošia sa
vo pareiškimą teismui, teisiančiajam 12-ką komunistų 
vadovų.

Per tūlą laiką teisėjas Medina atsisakė priimti Fos- 
terio, kuris sunkiai serga, raštišką liūdijimą-pareiškimą, 
išdėstantį savo poziciją ir pažiūrą džiūrimanams.

Dėl teisėjo atsisakymo išklausyti Fosterio, kilo daug 
protestų ir reikalavimų, kad jis, teisėjas, atkeištų savo 
nusistatymą. Na, ir tai, matyt, privertė teisėją pirmes
ni savo nusistatymą pakeisti.

Fosteris, taigi? manoma, gegužės 5 dieną įteiks savo 
raštišką pareiškimą.

Komunistų

Ką Darote, CIO ir ADF Vadovai?
Šiuos žodžius rašaiit/'81-ma jame Kongrese svarsto

mas Tafto - Hartley biHaus atmetimas ir naujo įstaty
mo, reguliuojančio samdytojų ir samdomųjų santykius 
pravedimas.

Atsiminkime: 1948 metais prezidentas Trumanas- ir 
kandidatai (demokratai) kongresmanų bei senatorių 
vietoms sakė balsuotojams: išrinkite mus, o mes tuojau 
atmesime darbininkams pražūtingą Tafto - Hartley įsta
tymą, jo vieton pravesdami- kitą, geresnį įstatymą, at- 
steigdami Wagnerio įstatymą, kurį 80-tasis Kongresas 
sunaikino.

Šitaip sakė prezidentas Trumanas, šitaip sakė demo
kratų partijos vadovybė ir tos partijos kandidatai.

Amerikos žmonės tikėjo jų žodžių ir išrinko prezi
dentą Trumaną ketveriems metams būti krašto prezi
dentu, išrinko daugumą demokratų partijos žmonių i 
Kongresą.

Kaipgi dabar dalykai stovi su Tafto - Hartley įstaty
mu, pravestu, anot prezidento Trumano prasčiausio 
Kongreso mūsų krašto istorijoje?

Dalykai stovi taip, kad, atrodo, jog bus priimtas tas 
pats Tafto - Hartley įstatymas, tik kitu vardu. Vardas 
bus kjtokis, o turinys ,— tas pats!

Dėl to, aišku, vyriausia kaltė puola ant prezidento 
Trumano ir jo partijos narių.

Tuojau po praėjusių rinkimų darbininkai reikalavo, 
kad Kongresas, pirmiau, negu jis kalbės apie išleidimą 
naujo įstatymo, atmestų senąjį, Tafto-Hartley įstatymą.

Tai buvo logiškas reikalavimas. Tai buvo logiškas Koru 
gresui žingsnis. /

Bet prezidentas ir jo patarėjai demokratai kitaip da
rė. Jie sakė: mes privalome viską atlikti kartu: tuo pa
čiu kartu pagaminti naują įstatymą ir, kai jį turėsi
me, atmesti senąjį.

Dabar matome, kas darosi!
Republikonai, susitarę su pietiniais demokratais, paJ 

gamino savo įstatymą ir jie pasiūlė. Šis įstatymas žino
mas kaip Wood Bill, dėl įo, kad kongresmanas Wood jį 
pagamino. Jis turiny nieku nesiskiria nuo Tafto - Hart
ley įstatymo.

Kongresmanas Lesinski pasiūlė savo bilių, geresnį bi
lly, bet, kai pietiniai demokratai su republikonais susi
vienijo, tai pastarajam nebuvo progos praeiti.

Tuomet Trumano šalininkai Kongrese nusitarė išgel
bėti Lesinskio bilių. O kad jį išgelbėti, jie nutarė įkergti 
jin pačius reakcingiausius, pačius pavojingiausius ir ža
lingiausius darbininkams punktus, paimtus iš Taft-Hart- 
ley įstatymo! • , •

Šitokiu būdu Trumano šalininkai mierija laimėti!
Bet darbininkams nebus jokio laimėjimo. Jiems tai 

bus pralaimėjimas, — pralaimėjimas, iškeptas Trumano 
administracijos! Tos pačios administracijos, kuri žadėjo 
darbininkams grąžinti Wagnerio aktą (įstatymą), iš
leistą Roosevelto laikais! .
‘ Ką gi dėl to daro CIO ir ADF vadovai?

■ ( Ar jie sutinka su tuo, kas dabar darosi mūsų Kon
grese ?

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
mesti atomines bombas ant 
Tarybų Sąjungos miestų.

Ar gali būti viltis pas to
kius elementus, kad: juos 
“išskėstomis rankomis,” 
kaip jie rašo, rusai pasitik
tų po nuvertimo tarybinės 
valdžios?

Argi po to, kaip tarybinė 
liaudis — Raudonoji Armi
ja ir partizanai sutriuškino 
Hitlerio ir jo talkininkų 
armijas, gali sveikai mąs
tąs žmogus galvoti apie tai, 
kad “užtektų mažo smūgio, 
kad Stalino vyriausybė pa
kriktų”? Argi po to, kaip 
Kinijoj liaudis ištaškė 5,- 
000,000 reakcijos armiją, 
gali sveikai mąstąs žmo
gus galvoti, kad Tarybų 
Sąjungoj žemės dirbėjai at
sisakys nuo sovietinių ir 
kolektyvių žemės ūkių, kad 
grąžinti senąją — ponų 
viešpatavimo tvarką?

Reikia visai netekti pro
to, kad tikėti tomis pasa
komis! Tai kodėl “balti” ir 
“juodi” • rusų emigrantai, 
kurių, nepaisant “D.P.” pa
pildymo, vis vien neskait- Į 
lingi būriai, taip garsiai 
šumina?

Todėl, kad jų užnugaryje 
stovi amerikinė reakcija, 
kad juos į priešakį stumia. 
Taip buvo ir laike Taikos 
Konferencijos New Yorke, 
kada tuos elementus į prie
šakį stūmė — “žiūrėkite, 
patys rusai išstoja prieš 
Rusiją.”

Ir šie jų susivienijimai ir 
lygos yra tik trumplaiki- 

• į nio amžiaus reakcijos įran
kiai. Pagrindo jie neturi. 
Reakcijos jėgos, kurios ak
stiną anti - sovietiniu rusų 
išstojimą taip greitai nuo 
jų atsisakys, kaip greitai 
matys, kad naudos mažai, 
arba suras, kad “baltų” ir 
“juodų” rusų patarnavimas 
Wall Stryto politikai jau demokratai sutiksią kalbė- 
nereikaįingas.

Beje, ir lietuviški anti
demokratiniai elementai bi- 
čiuliuojasi ir bendrauja su 
tais rusais. Visi jie atgyve
nusio pasaulio žmonės.

kad jis jokiu būdu 
įsileisti

atstovo
pakeistų VLIKo 
pobūdį. Pats šio 

iškėlimas, girdi, 
tiktai “tarpu-

Mažosios 
nes toks

Pats šio

ninku Sąjunga, Lietuvos 
Tautininkų Sąjunga, Lietu
vos Ūkininkų Partija ir 
Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjunga.

Pereitų metų rugsėjo 24 
d. klerikalinis frontas pa
reiškė, 
nesutiks 
Lietuvos 
atstovas 
politinį 
klausimo
patarnauja 
savio santykiams nuodyti.

Reikia žinoti, kad VLIKe 
klerikalai turi penkis atsto
vus ir opozicija penkis. Įsi
leidimas atstovo iš Mažo
sios Lietuvos Tarybos, ku
ris, aišku, nebūtų katali
kas, tuojau VLIKe kontro
lę nusvertų “laisvamanių” 
pusėn. Štai dėlko ir ejna ta 
kova. Vieni griežtai tą at
stovą perša, kiti jam griež
tai priešinasi. 

I

Klerikalams opozicija sa
ko, kad “Ne Mažosios Lie
tuvos Tarybos elgesys, bet 
šį raštą pasirašiusių grupių 

i neigiamas nusistatymas dėl 
M. Lietuvos atstovo dalyva
vimo VLIKe, nuodija gru
pių t a r p u s a vio santy- 
Idus. . .”

Socialdemokratų ir jų ša
lininkų pareiškime sakoma, 
kad tuo klausiniu jie ypa
tingai norėję susitaikyti 
prieš Krupavičiui ir Sidzi
kauskui išvyksiant Ameri
kon, bet jų pastangos buvu
sios veltui. Buvę bandyta 
susitarti ir “misijai” išvy
kus, bet rezultatai tie pa
tys. Klerikalų atstovas 
griežtai pareiškė, kad “bent 
tremtyje Mažosios Lietuvos 
atstovo VLIKe nebus.” (N., 
geg. 2d.).

Tik kai VLIKas sugrį- 
šiąs į Lietuvą, krikščionys

iti apie Mažosios Lietuvos 
atstovo įsileidimą.
. Tai taip ir niaujasi Lie

tuvos “išlaisvintojai.” Pe
šasi už tai, ko nei vieni nę- 
turi.

Tuo tarpu Lietuva eina 
savo pasibrėžtu socialisti
niu keliu į šviesesnį gyveni
mą.'

KURIE KURIUOS 
NUODIJA?

Taigi, tiesa buvo mūsų, 
kai mes teigėme, kad fašis
tiniam VLIKe (Vyriausiam 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitete) eina dideli vaidai. 
Dabar tą faktą pripažįsta 
ir Naujienos, įdedamos pa
reiškimą net penkių gru
pių, įeinančių į VLIKą, 
prieš klerikališkas grupes. 
Pareiškimas ilgas ir rūstus. 
Jame kalbama apie Mažo
sios Lietuvos atstovo norė
jimą į VLIKą patekti ir 
tam griežtą klerikalų pasi
priešinimą. Sužinome, kad 
dar pabaigoje 1948 metų 
dėl to buvo smarkiai susi
kirsta.

Kas gi tame VLIKe su
daro klerikalų frontą?. Jį 
sudaro Lietuvos Krikščio
nių Demokratų Partija, 
Lietuvos Ūkininkų Sąjun: 
ga, Lietuvos Darbo Federa
cija ir Lietuvių Frontas.

Kas sudaro “laisvąjį” 
frontą? Jį sudaro Lietuvos 
Socialdemokratų Partija, 
Lietuvos Valstiečių Liaudį;

Jeigu jie nesutinka, tai kodėl nieko neveikia?
Argi, ne dabar laikąs organizuoti darbininkų mases 

ir-kovoti prieš tai, ką reakcininkai Kongrese mierijasi 
pravesti ?

Negalima sakyti, kaip sako tūli CIO-ADF vadovai 
mes atkeršysime tiems kongresmanams, kurie balsuos 
už blogą įstatymą, 1950 metų rinkimuose!

Kaip jūs atkeršysite jiems, jei dabar nieko neveiksit?!
Taif>, dabar laikas visiems darbo žmonėms, visiems 

ypačiai organizuotiems, darbininkams smarkiai ir vie
ningai sušukti: Atmesti žalingą ir darbininkams ne
priimtiną Tafto - Hartley įstatylną! Jo vieton grąžina 
ti Wag nerio įstatymą!

KAS SULAIKO NUO 
SUSIBIČIULIAVIMO SU 
GEN. FRANCO?

Šį klausimą diskusuoja 
klerikalų Darbininkas. Jis 
suranda, kad už tai tebėra 
kalti bolševikai. Jis rašo:

Visu šonu prisiglaudusi prie. 
Viduržemio jūros, Ispanija su
daro labai svarbią strateginę 

1 poziciją karo metu. Tad At
lanto Pakto kūrėjai 4ąhai no
rėtų ją turėti savo pusėj. Tai 
kodėl jos nepasikviečia, ypač 
kai puikiai žino, kad pats 
Franco noriai jų pakvietimą 
priimtų? Tas klausimas savai
me prašosi likviduojamas, o 

, bet gi demokratijos vadai te- 
bedelsia atsakyti: atsakius 
neigiamai būtų pedovanotiiia 
politinė ir strateginė klaida; 
gi atsakyti teigiamai, t. y. 
Franco atvirai pasikviesti — 
Amęrika ne tai bijosi, ne tai 
drovisi: ką pasaulis pasakys? 
Juk bolševikų propaganda pa
statė Franco greta su MussOr 
liniu ir beveik su Hitleriu.. Bet 
juk dabar bolševikų propa
gandą imama atvirkščiai: ką 
bolševikai peikia, tai jau tik
ras įrodymas, kad tai gera. 
Taip tai taip, bet ot toks da
lykas, kad Franco ir dabar 
tebepęikiamas, ir, rodos, ne 
bolševikų. (t).,'bal.. 29 d.).

Taigi, laisvasis pasaulis 
turi būti* dėkingas bolševi
kams, jeigu ligi šiolei Ame
rikos valdžia nepaėmė glo- 
bon kruvinojo Franco.

Jubiliejaus Atžymėjimui 
Dienraščio Laida ir Mūsų 
Visų Svarbios Pareigos

, Kiekvienas dienraščio Laisvės patriotas turi pasirū
pinti, kad jo vardas būtų išspausdintas jubiliejinėj^ Lais
vės laidoje. Kas aukos dolerį ir daugiau, to vardas tilps 
jubiliejinėje dienraščio laidoje.

Aukų rinkimui blankos yra išsiuntinėtos į visas kolo
nijas. Neabejojame, kad kolonijų veikėjai darbuojasi au
kų rinkimu. Prašome visų dienraščio skaitytojų, aukų 
rinkėjams prisiartinus, paaukoti kiek galint aukštesnę 
sumą dienraščio finansų sustiprinimui. Yra asmenų, 
kurie aukoja po $30, t. y., po dolerį už išgyventus metus. 
Gražu! Tačiau ne visi išgali tą padaryti.

Įvertinkite aukų rinkėjų sunkų darbą, netrukdykite 
jų laiko atsikalbėjimals, nepažeiskite jų ūpo išmetinė
jimais./ Aukodami parodykime, kad mes įvertiname jų 
darbą naudai savo dienraščio, aukokim su šypsą ant sa
vo veido. Parodykite, kad mes branginame savo dienraš
tį ir gerbiame tuos žmones, kurie darbuojasi dienraščio 
'paramai. Aukų rinkėjų prašome turėti mintyje žmones, 
gaunančius žemas įplaukas, turinčius dideles šeimas, ne
dirbančius ar dirbančius tik dalį laiko. Negalima įžeisti 
tokių žmonių, kurie neturi iš ko paaukoti dienraščio pa
ramai. Jų skaitymas dienraščio ir simpatija jam yra taip 
lygiai brangu, kaip ir piniginė auka.

Geriau uždirbančių, turinčių atliekamą dolerį “lietin
gai dienai,” prašome aukštesne suma apdovanoti savo 
dienraštį jubiliejaus proga. Biznierių prašome didesniais 
pasiskelbimais ir tinkamesnių už juos atlyginimu pa
remti dienraštį Laisvę jubiliejaus proga.

Naujų skaitytojų, jubiliejaus proga, laukiame iš visų 
esančių dienraščio Laisvės skaitytojų.

Už nepasisekimą jubiliejaus atžymėjimo, jei taip atsi
tiktų, būtume kalti visi. t Ant visų pažangių ir apšvietą 
branginančių žmonių-yfa uždėta pareiga rūpintis sustip
rinimu dienraščio finansų jubiliejaus proga. Jei visi kuo
mi nors ir kiek nors prisidėsime prie finansiniai sustip
rinimo dienraščio apvaikščiodami jubiliejų, pasekmės 
bus geros. Bet jei dauguma pastumsime šį didelį darbą 
ant kitų pečių, o patys pasirinksime prisnūsti tuo laiku, 
tai jubiliejaus minėjimo pasekmės bus prastos. Mažas 
būrys ir labai darbui atsidavusių žmonių negalės to at
siekti, ką,atsieks skaitlinga masė žmonių, kad ir po bis- 
kį prisidėdami darbu ir centu.

Mūsų dienraštis turi labai darbščių savo patriotų. Jie 
kas metai atsižymi vajuose dienraščio platinimui. Jie yra 
brangūs žmonės mūsų dienraščiui ir visuomenei., Mes 
didžiai įvertiname jų darbą ir gerbiame juos kaipo ap- 
švietos platinimo pionierius. Tačiau jų būrys yra tik iš 
keletos desėtkų asmenų. Kodėl negalėtų būt keletas šimtų 
tokių brangių asmenybių?

30-ties metų savo dienraščio jubiliejaus proga norime 
padidinti skaičių apšvietos pionierių. Kas darbuosis ga
vimui naujų skaitytojų, kas rinks aukas sustiprinimui' 
dienraščio finansų šio jubiliejaus proga, tas bus apšvie
tos platinimo pionierius.

Tarkime visi:
Tegyvuoja dienraštis Laisvė!
Stokime į darbą užtikrinimui jo gyvavimo!

P. Buknys.

Įdomus Laiškutis iš Vilniaus
Kbstė Rušinskienė, gyve

nanti Jacksofi Heights, N. 
Y., gavo laišką, rašytą jos 
brolvaikio, Justo Rugie- 
niaus, kuris gyvena Vilniu
je. Smetoniniais laikais Ju
stas Rugienius buvo perse
kiotas, kalintas už darbi
ninkišką veiklą. Šiuo metu 
jis gyvena ir dirba Vilniu
je. Laiškas įdomus ir tuo, 
kad rašytojas . rūpinasi A- 
merikos lietuvių lietuvybe. 
Justas rašo: •

Sveika tetule/ir dėde!
Iš mamos sužinojau, -kad 

esate sveiki ir gerai gyve
nate, labai džiaugiuosi ir 
linkiu jums daug laimės.

Aš gyvenu irgi gerai, dir
bu Vilniuje. Karo metu bu
vau* armijoj ir fronte. Esu 
sveikas, turiu šeimą. Dabar 
jau pas mus žiema baigiasi, 
greit bus pavasaris, tai bus 
dar linkstniau. Mūsų sosti
nė Vilnius buvo vokiečių 
sugriauta, bet dabar jau 
negalima jos pažinti, smar
kiu tempu atsistato namai, 
kuriasi fabrikai ir gyveni
mas eina pilnu tempu.

Man labai įdomu, kaip 
jūs gyvenate, taip norėtųsi 
žinoti, kaip atrodo tie ma
no pusbroliai ir pusseserės. 
Ai* jie moka lietuviškai kal
bėti? Ir ar jų vaikai kalba 
lietuviškai? Man įdomu, ar 
jūs prisimenat Lietuvą.

Tiesa, kuomet jūs ją aplei- 
dote, tai ji buvo kitokia ne
gu dabar.

Jeigu grįžti nors i# į tą 
kaimą, iš kurio jū< išvyko- . 
te, tai jis-toli gražu ne tas. 
Dabai; kaimuose ir elektros 
šviesa, klubai, skaityklos ir 
kitos kultūrinio - visuome
ninio pobūdžio vietos. Žmo
nes, numetę smetonišką 
jungą, laisvai atsikvėpė ir 
kuria naują laimingaTgJtve- 
nimą.

Aš jus prisimenu pžr is^ 
to laiko, kaip sėdėjau sjrfey~ 
toniškam kalėjime. Jū/jnl- 
vote vieninteliai žmonėm, 
kurie man padėjote.

Parašykite laišką man. 
Perduokit linkėjimus Bim
bai ir paklauskite, ar jis 
prisimena mane, kai mes*, 
pietavom Žemės Ūkio Aka
demijoj 1946 m. Perduokite 
linkėjimus mano pusbro- s 
'liams .ir puseserėms.

Kaip gausiu laišką * nuo 
jūsų, parašysiu daugiau. 
Siunčia jums linkėjimų vi
są glėbį mano žmona, ku
rio vardas Regina.

Sudiev! Bučiuoju jus. \
Justas Rugienius-/ 

15. III. 49.

Washington. — Šiemet 
dveja tiek daugiau išmoka
ma nedarbo pensijoms, kaip 
pernai.

2 pusl.-^Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Kttv., Gegužės 5, 1949 
K '



Klausimai ir Atsakymai Apie Šiandieninį 
Gyvenimą Kaune 

------ p)

Į savo Tėvynę nuolat 
grįžta lietuviai. Atvykstan
čiųjų tarpe yra daug kau
niečių. Visai natūralu, kad 
pasiekę Tarybų Lietuvą, vi
si, be išimties, teiraujasi, 
kaip po karo atrodo jų gy
venamosios vietos ir ar ga
lima bus vėl gauti darbo.

Šie klausimai, ypač an
trasis — byloja apie tai, 
kaip sunkiai repatriavusie- 
ji gyveno vakarinėse Vokie
tijos zonose. Ten jie kasdie
ną susidurdavo su neiš
sprendžiama nedarbo, bado 
ir skurdo problema.

Tie tad klausimai rūpi ir 
visiems grįžtantiems ar be
siruošiantiems grįžti kau
niečiams. Šio straipsnio tik
slas — trumpai atsakyti į 
rūpimus klausimus.
Kaip dabar atrodo Kaunas?

Vokiečių okupacijos me
tu buvo stengiamasi net 
Kauno vardą panaikinti. 
Gražuolis lietuviškas Kau
nas buvo pavirtęs į apiplėš
tą ir suniokotą vokišką 
“Kauen’ą.” Kauniečiai ge
rai atsimena 1941 - 44 me
tų Kauną. Gražioji centrinė 
alėja nieku nebepriminė, 
kad tai lietuviškas miestas. 
Krautuvių iškabos — “nur 
fuer Reichsdeutsche,” 
fuer Wehrmacht” ... 
nių iškabos — “Ostland - 
Faser G. m. b. H.”, “Ost
land Wirtschaft b. m. b. 
H.”, “Ostland Film G. m. b.

Rašo J. Balnius

nur
. Įmo-

1944 m. apsupti iš visų 
pusių Tarybinės Armijos, 
vokiečiai nebesuspėjo sunai
kinti Kauno. Tačiau bėgda
mi iš Kauno, jie miestą dar 
kartą apiplėšė, o geležinke^ 
lio stotį, elektrinę, tiltus, 
“Maisto” kombinatą, “Dro
bės” fabriką ir kitas įmo
nes susprogdino.

Dar nepraėjo penki metai 
nuo tų baisių dienų. Ir štai 
gražuolis Kaunas — vėl 
senasis lietuviškas Kaunas. 
Sugriautos, susprogdintos 
įmonės jau atstatytos ir vėl 
paleistos į darbą. Šiandien 
Kaune našiai dirba apie 
150 įmonių ir daugiau kaip 
30 kooperatinių artelių. 
Darbas vyksta pilnu tempu. 
Siekdamas duoti kuo dau
giau produkcijos, fabrikas 
“Liepsna” gamina trigubai 
daugiau degtukų, negu 
prieš karą. “Inkaras” 1948 
metais pagamino žymiai 
daugiau guminės avalynės, 
negu 1939 m. išleisdavo abi 

"šios rūšies įmonės — “In
karas” ir “Guma.” Vilijam
polės tolio fabriką^ 1948 m. 
pagamino 39 kartus dau
giau tolio-ir 31 kartą dau
giau ruberoido, negu 1939 
metais. Žymiai padidėjo pa
pirosų, cigarečių, alaus, 
aliejaus, spirito, š6kolado, 
kakao, saldainių, biskvitų ir 
kitų prekių gamyba.

Kaip atrodo kultūrinis 
. gyvenimas?

Buržuaziniais 1 a i k a is 
būgštauta, kad perkėlus sos
tinę į Vilnių, Kaunas su
menkęs. Tarybinis Kaunas 
tuos spėjimus sugriovė. Ta
rybų Lietuvos sostinė — 
Vilnius, bet Kaunas ir to
liau tebėra žymus kultūri
nis centras. Dar daugiau: 
šiandieninis Kaunas mokslo 
ir meno srityse pralenkė 
buvusį, buržuazinį Kauną. 
Mokyklų ir švietimo įstaigų 
dabar Kaune daugiau, ne
gu jų būta prieš karą, ne
kalbant apie okupacijos me
tą. Šiuo metu Kaune yra 

• šešios aukštosios mokyklos, 
kuriose mokosi apie 5.500

ko, kai parama jau neberei
kalinga. Šis punktas išduo
da grįžusiems pinigines pa
šalpas. Vien tik Kaune re
patriantais ligi šiol išmo
kėta daugiau kaip milijo
nas rublių, Vien tik Kau
ne 1989 repatriantai gavo 
drabužių ir baltinių, 750 
repatriantų buvo paskirsty
ta įvairios manufaktūros, 
7.970 repatriantų sušelpti 
maisto produktais. Kauno 
repatriacijos punktas, kaip 
ir kiti punktai, padeda grį
žusiems repatriantams įsi
kurti, aprūpindamas juos 
butais ir gyvenimo pradžiai 
reikalingais daiktais. Repa
triacijos punktas padeda 
susirasti darbą pagal pro
fesiją.
“Ar mes gausime darbo?”

Šis klausimas sprendžia
mas tuojau pat ir be dides
nių pastangų iš grįžusiojo 
repatrianto pusės. Repatria
cijos punktas grįžusius kau
niečius aprūpina darbu. 
Nėra buvę atsitikimo, kad 
grįžęs repatriantas liktų be 
darbo, nes tarybinėje san
tvarkoje nedarbo iš viso 
nėra.

Susipažinę su taip išplės
ta Kauno pramonės, preky
bos, švietimo ir visų sričių 
veikla, repatriantai galėtų 
pagalvoti, kad visos vietos 
jau užimtos, jog repatrian
tas pavėlavo, kad dabar 
grįžęs darbo nebegaus. Tai 
— klaidinga. Tarybinė san
tvarka garantuoja nuolati
nį pramonės, ūkio ir kultū
rinio gyvenimo vystymąsi, 
Tarybų Lietuvoje, taigi ir 
Kaune darbo rankos reika
lingos ne mažiau, kaip pir
momis pokarinėmis dieno
mis.

Tūkstančiai grįžusiųjų

studentų. Vytauto Didžiojo 
Universitete, Žemės .jikio ir 
Veterinarijos akademijose, 
Konservatorijoje, Dailės ir 
Kūno kultūros institutuose 
dėsto daugiau kaip 600 pro
fesorių, docentų, lektorių. 
Kaune šiuo metu yra 17 
gimnazijų, 8 progimnazijos 
ir 52 pradinės mokyklos. 
Šiose mokyklose mokosi apie 
25.000 moksleivių, jose dės
to apie 1.000 mokytojų. Be 
to, Kaune yra daug spe
cialiųjų amatų ir fabriki
nio - gamyklinio apmokymo 
mokyklų, lopšelių, vaikų 
darželių, vaikų namų. Kau
ne dirba apie 400 gydytojų 
ir daugiau 700 viduriniojo 
medicinos personalo. Ne
skaitant Vytauto Didžiojo 
Universiteto klinikų, Kau
ne yra 11 ligoninių, 2 gim
dymo namai, 6 poliklinikos, 
5 sanatorijos, 35 dispanse
riai' - ambulatorijos ir kitos 
gydymo konsultacijos įstai
gos.

Kaune šiuo metu yra 8 
muziejai, 3 teatrai, 8 dide
lės viešosios bibliotekos ir 
nemaža kino teatrų.

Pilnutinai atstatytas van
dentiekis Vilijampolėj. Ruo
šiamasi statyti naują van
dentiekio stotį, kuri duos 
daugiau kaip 3.000 kubi
nių m. vandens per parą. 
Atstatytoji Petrašiūnų elek
trinė jau dabar tiekia dau
giau elektros negu 1941 m. 
Kauno gatvėmis kursuoja 
gražūs autobusai, kurių da
lys taip pat gaminamos 
Kaune. Veikia Žaliakalnio 
ir Aleksoto- keltuvai. Pradė
ti miesto apželdinimo dar
bai. Po metų, kitų, Kaune 
bus dar daugiau žalumynų.

- Ar vyksta statyba?
Kaunas, palyginti, nežy- kauniečių gavo darbo tar

iniai nukentėjęs per karą, pininkaujant : 
kapitalinės statybos, atro- punktui. Mes čia išvardin- 
do, būtų mažiau reikalingas 
nei kiti Lietuvos miestai. 
Vis dėlto ir čia vyksta gy
va statyba. Statomi nauji 
Veterinarijos Akademijos 
rūmai, pradėti statyti na
mai darbininkams.

Mieste klesti prekyba. 
Valstybinės kooperatinės 
parduotuvės aprūpina kau
niečius visais reikalingais 
maisto produktais, pramoni
niais gaminiais. Ryšium su 
nauju, š. m. kovo 1 d. pa
skelbtu kainų atpiginimu, 
gyventojai gali dar daugiau 
įsigyti įvairių jiems reika
lingų daiktų.
. “O mūsų koks gyvenimas 

laukia?”
Tai antras grįžusiųjų ir 

žadančiųjų grįžti klausi
mas.

Tarybų Sąjungos Vyriau
sybė, įgalinusi grįžti į Tė
vynę visus Tarybų Sąjun
gos piliečius, neapsiribojo 
tik šių piliečių surinkimu 
vakarinėse Vokietijos zono- 
nose ir nemokamu jų atve
žimu į Tėvynę. Nuoširdžiai 
rūpindamasi savo piliečių 
likimu, Tarybų Sąjungos ir 
Respublikų Vyriausybės su
teikia paramą kiekvienam 
repatriantui.

Tarybų Lietuvos vyriau
sybė įsteigė Repatriacijos 
skyrių, kuris padeda per
keltiesiems asmenims grįžti 
į Tėvynę ir čia įsikurti. Šis 
skyrius turi tris repatriaci
jos punktus — Vilniuje, 
Kaune ir Klaipėdoje. Kau
no repatriacijos punktas 
padeda kiekvienam į. Kauną 
sugrįžusiam repatriantui 
nuo pat atvykimo ligi to lai-

repatriacijos

sime mažą dalelę grįžusiųjų 
į Kauną iš vakarinių Vo
kietijos zonų, iš' Belgijos, 
Anglijos ir kitur, kurie, pa
dedami Kauno repatriaci
jos punkto, gavo darbo ir 
šiandien patenkinti savo 
nauju gyvenimu.

Viename tik “Inkaro” fa
brike dirba apie 50 repat
riantų. Grįžęs iš Danijos 
Radišauskas dirba čia val
cuoto ju. Prie konvejerio 
dirba iš vakarinių Vokieti
jos zonų grįžusios lietuvai
tės — Raškauskaitė, Pra- 
kapaitė, Mantautaitė. Tri
kotažo fabrike “Silva” dir
ba, be kitu, broliai Piūpai. 
Mykolas Piūpas grįžo 1946 
m. iš Anglijos, Stepas Piū
pas'— iš Prancūzijos. Abu 
broliai paragavo “perkelto
jo” laimės net atskirose val
stybėse, abu priėjo teisingoj 
išvados — namie geriausia! 
“Drobės” ^tekstilės fabrike 
dirba iš anglu zonos sugrį
žęs meistras Karolis Butke
vičius. “Raudonosios Pa
švaistės” fabriko garažo ve
dėju dirba iš Belgijos grį
žęs Vaclovas Valys. Ypač 
daug lietuvių sugrįžo praė
jusią ( vasarą iš Fuerth - 
Langwasserio DP stovyklos, 
amerikiečių zonoje. Kaune 
iš jų dirba V. Jaroševičius, 
gavęs darbą Statybos konto
roje. “Lietmedžio7 įmonėje 
dirba iš Vangeno DP sto
vyklos — prancūzų zonoje 
— vos ištrūkęs Stasys Ža
landauskas. Vangene jį 
versdavo sunkiai dirbti prie 
miško kirtimo ir per pen
kis mėnesius .dirbęs sun
kiausią fizinį darbą Stasys 
Žalandauskas turėjo dar

primokėti 140 markių už 
maistą!’ Slapta pabėgęs iš 
stovyklos, Žalandauskas 
šiandien puikiai uždirba 
minėtoje Kauno įmonėje ir 
tik kaip baisų sapną prisi
mena badą ir kančias pran
cūzų zonoje.

Vytauto Didžiojo Univer
siteto mechanikos fakulteto 
vyr. preparatorium dirba 
Jonas Rudokas, čia pat el
ektrotechnikos fakulteto vy
riaus. laborantu dirba 1945 
m. iš amerikiečių zonos grį
žęs Bernardas Kalinauskas. 
Daugiau kaip 50 repatrian
tų kauniečių studijuoja da
bar Vytauto Didžiojo Uni
versitete. Repatriantai Va
lerija Mykolaitytė ir Algi
mantas Maulys šiemet bai
gia medicinos fakultetą, Sil
vestras Kijauskas po kelių 
mėnesių gaus chemiko dip
lomą. Studijuoja' dar Dau
kantas, Laukaitis, Pikčilin- 
gis, Mičiulis, Baltrušaitis, 
Pusdešrytė, Kasparaitė, 
Spurgaitė, seserys Menke- 
liūnaitės — visi repatrian
tai, ir dar dešimtys tokių. 
Ko jie susilauktų pasilikę 
vakarinėse zonose? Tik tų 
kelių tūkstančių studenčių 
likimo, kiirios 1947 m. va
sarą buvo išvežtos tarnaičių 
darbui į Australiją ar tų 
tūkstančių jaunų studentų, 
kurie piemenauja, o geriau
siu atveju, kasa anglis Bel
gijoje ir Britanijoje. Gi at
vykusieji Tėvynėn gauna 
stipendijas ir studijuoja. 
Netrukus jie papildys tary
binės inteligentijos eiles.

Iš seniau atvykusių repa
triantų — kauniečių gali
ma paminėti gydytoją Leo
nardą Sipavičių, kuris grį
žo iš Vienos ir dabar dirba 
A. Panemunės džiovininkų 
sanatorijos direktoriaus pa
vaduotoju; Česlovą Trejų 
grįžusį iš Kasselio DP sto
vyklos, dabar Kauno miesto 
Vykdomojo Komiteto Biftų 
Ūkio Valdybos buhalteris; 
mokytoją Albiną čeičį, grį
žusį iš Regensburgo, ameri
kiečių zopoje, dabar—Kau
po Konservatorijos vyr. 
dėstytojas, ir daugelį kitų.

Mes čia paminėjome ke
liasdešimt repatriantų, ku
rie įsikūrė Kaune; Taip gy
vena žmonės, kurie po ilgų 
vargų svetur, sugrįžo į savo 
Tėvynę. Taip gali gyventi 
kiekvienas, kuris nutrauks 
savo ryšius su DP stovyklo
mis. Kiekvienam doram 
kauniečiui kelias namo at
viras.

Maskva. — Fabrikinė 
pramonė 23 nuošimčiais 
daugiau daiktų pagamino, 
negu pernai tuo pačiu lai
kotarpiu.

Reakcingai diksikratas kon- 
gresmanas John Wood įteikė 
kongresui biliy, kuriuomi no
ri pavaduoti Taft-Hartley ak
tą, jeigu liaudies spaudimas 
prispirtą kongresą jį atšaukti. 
Abiejų unijinių centrų—AFL 
ir CIO vadovybė priešinga yra 
Wood biliui, kaip kad ir esa-^ 

majam Taft-Hartley 
f įstatymui.

Kelines Kooperatininkai Kovoja 
Del Pirmosios Vietos Lietuvoje

KELMĖ, sausio 6 d. — 
Vartotojų kooperacija yra 
masinė organizacija, kuri 
turi aprūpinti visų darbo 
žmonių ir, visų pirma, na
rių .- pajininkų reikmes. 
Panaikinus kortelių siste
mą, kooperacijos darbuoto
jams iškyla itin atsakingi 
uždaviniai plečiant prekybą 
ir aprūpinant vis augančias 
darbininkų, tarnautojų, ko
lektyvinių ūkių ir individu
alių valstiečių reikmes.

Kelmės apskrities varto? 
tojų kooperatyvų sąjungos 
valdybos pirmininkas Jo
cienė, nors yra dar jauna 
darbuotoja vadovaujančia
me kooperatiniame darbe,

tačiau jos darbo rezultatai 
pelnė daugelio kooperati
ninkų pasitikėjimą.

Prekių apyvartos planas 
laiku pranešamas valsčių 
kooperatyvams, o pastarieji 
praneša parduotuvėms. Par
duotuvėms kas penkiadienį 
duodamos užduotys, kurių 
vykdymą griežtai kontro
liuoja kaimo kooperatyvų 
pirmininkai ir apskrities 
vartotojų kooperatyvų są
jungos prekybos skyrius.

Įsijungę į socialistines 
lenktynes, kooperacijos dar
buotojai įsipareigojo ne tik 
įvykdyti prekių apyvartos 
planą, bet kiek galint ge
riau aptarnauti apskrities

Žvirbliai ir Arklys
FELJETONAS

Žmonės sako: genys mar
gas, o svietas dar marges- 
nis. Aš gi sakau, jeigu vi
sose tautose atsiranda gal
vočių, smarkuolių, tai lie
tuvių tautoje daugiausia. 
Nežinau, ar. tai lietuvių 
tauta turi mokyčiausių vy
rų, ar jie gamtos apdovano
ti nepaprastais gabumais 
ir sumanumais, ar kokie ki
tokį paibeliai, neteko patir
ti, bet gabumus visgi ma
tau.

Paimkime kad ir Lietu
vos vadavimą. Kad greičiau 
'ir sėkmingiau Lietuvą iš
vadavus, net keturios sro
vės įsteigė bendrą, -ir dar 
galingą, centralinę organi
zaciją, . kurią uždegė viš
tos perekšlės karščiu ir įsa
kė tuojaus Lietuvą užimti, 
visus komunistus išgala- 
binti arba užbabanyti, kaip 
bus parankiau, o dievo 
paukštelius kuogreičiausiai 
grąžinti į jų senuosius liz
delius.

Pažvelgus į jų tokį planą, 
reikėtų tik apsidžiaugti ir 
katutes suploti. Juk ketu
rios srovės, tai ne lajaus 
žvakelė, kuri kaip bematant 
sutirpsta! Čia jėga, prieš 
kurią gali kiekvienas dre
bėti. Tik įsivaizduokite, nes 
be to nesuprasite tikrosios 
jėgos, viena srovė maršuo- 
ja iš pietų, kita iš šiaurių, 
trečia iš rytų, o ketvirta iŠ5 
vakarų. Komunistai bus 
apsupti iš visų keturių šo
nų. Penktoji ir, neužmirš
kite, pati svarbiausioji 
Gabrio - Paršaičio jėga, 
kaip didžiausias ir sunkiau
sias meteoras, užsirioglins 
ant viršaus. Tuomet, kaip 

j bematant, visus komunistus 
suvarys į didelį maišą, už
riš, nuvilks, o jeigu bus 
sunkus, nu riedins Nemuno 
pakrantėn ir paleis Nemu
no dugnan. Juk ir Gąbrio- 
Paršaičio įsteigtas Pary-
žiuje direktoriatas ar kaip 
ten jį pavadinus, . laukia 
išvaduotos Lietuvos, kaip 
varna žąsiuko. Nugalabijus 
bolševikus, popiežius palai
mintų Lietuvą, kurią nela
bieji apipagonijo ir tuomet 
prasidėtų naujas ir laimin
gas gyvenimas. Tuomet, vėl 
visi dievo paukšteliai su
lėktų iš visų kraštelių ir 
pradėtų čiulbėti, ulbėti ir 
burkuoti...

Bet, o tas nelabasis “bet” 
viską sugadino. Ir kokiems 
paraliams lietuvių kalbon, 
įspraustas “bet”, kuris ir. 
geriausias, prakilniausias 
užmačias vėjais paleidžia!? 
Na ir vėl — b*et katalikų 
srovė pasivadino arkliu, o 
kitas tris sroves pavadino 
ar apkrikštijo žvirbliais. 
Ot, čia ir glūdi mūsų tautos 
didžiausia nelaimė! Dabar

darbo žmones. Čia yra pla
čiai taikoma išvežiojamoji 
prekyba: prekės vežamos į 
apylinkes, kur nėra preky-

jau nėra jokios vilties, kad 
Lietuva bus išvaduota, nes 
visa situacija ve kaip pa
sikeis:

Daleiskime katalikų sro
vė, tai yra—arklys, trauks 
iš pietų pusės. Ar ant to 
arklio sėdės kas nors, ar ne 
— nežinau. Bet vieną daly
ką gerai žinau, kad nei iš 
šiaurių, nei iš rytų, nei iš 
vakarų niekas frontų neati
darys, nes visi žinote, kad 
žvirbliai seks paskui arklį 
ir lauks, kada jis uodegą 
pakels ir ką nors išmes. 
Tuomet žvirbliai puls prie 
radinio ir kapstinės jį, pa
kol visą darbą užbaigs. Už
baigę darbą, turės vytis 
arklį ir vėl prie naujo ra
dinio apsistoti ir darbuotis. 
O čia, žvirbleliams besikap- 
stinėjant, gali ant jų ir ko
munistinis vanagas užpul
ti, gali nauja tragedija at
sitikti.

Taigi, kaip matote, žvirb
lių rolė Lietuvos vadavime 
ne tik negarbinga^ bet ir.... 
f-e-e... Kodėl klerikalai pa
skyrė jiems tokią rolę, aš 
nežinau. Bet dabar “Nau
jienos,” “Keleivis” ir “Vie
nybė” protestuoja prieš to
kį klerikalų srovės kiauliš
ką pasielgimą. Aš irgi pro
testuoju ir šaukiu , visus 
viernus tautininkus, socia
listus ir jų tavorščius pro
testuoti ir dar ne bile kaip, 
nes jie Lietuvai kapus, iška
sė ir kryžių pastatė^ 

švenčioniškis

MAHOMETONAI UŽ
PUOLĖ BURMOS 
KAREIVIUS

Rangoon, Burma. — 200 
mahometonų sukilėlių ata
kavo 1 valdžios kareivius 
Ahlethanyaw mieste.

Kitur prieš dešiniąją val
džią kariauja Karenų tau
tybės partizanai ir komu
nistai.

bos taškų, į kolektyvinius, 
tarybinius ūkius, į MTS. 
Miško ruošėjąi netarpiškai 
aptarnaujami vietose.

1948 metais prekybos tin
klas apskrityje žymiai išau
go. Kelmėje atidaryta val
gykla ir užkandinė, apskri
tyje yra 17 parduotuvių.

Lietuvos vartotojų koope
racijos sąjungos išskirtus 
fondus Kelmės apskrities 
sąjunga laiku paimdavo iš 
prekybos bazių ir išskirsty- 
davo juos mažmenų preky
bos tinklui. Visa tai įgalino 
apskrities vartotojų koope
racijos sąjungą ne tik kiek
vieną ketvirtį įvykdyti pla
ną, bet ir viršyti jį. Pra
ėjusių metų gruodžio 15 d. 
metinis planas buvo įvyk
dytas 123,8 procent. Meti
nis mažmenų planas jau bu-
vo įvykdytas 1948 metų 
gruodžio 1 d., o visuomeni-
nio maitinimo planas —
118.6 proc. Vartotojų ko
operacijos sąjungos paruo
šų kontora kas ketvirtis 
įvykdydavo ir viršydavo že
mės ūkio ir gyvulininkystes 
produktų paruošų bei supir
kimo planą. »
♦Vykdant prekių apyvartos 

planą pasižymėjo Kelmės 
valsčiaus vartotojų koope
ratyvas. Metinį prekių apy
vartos planą viršijo ir Kra
žių valsčiaus kooperatyvas.

Pelnytą pagarbą pirkėjai 
reiškia parduotuvių vedė
jams Mudenskienei ir Dab- 
šaitei. Pastarosios stengiasi , 
kiek galint geriau ir kultū
ringiau aptarnauti pirkė
jus, jų parduotuvės atrodo 
kultūringai.

Apskrities vartotojų ko
operatyvų sąjungos valdy
bos atkaklaus darbo dėka 
žymiai pagerėjo apskrities 
sąjungos ir valsčių koopera
tyvų finansinė padėtis. Pa
ruošų kontora ir kaimo ko^ 
operatyvai pradėjo dirbti 
rentabiliai, sumažėjo debi
tor] niai įsiskolinimai ir 1.1.

Tačiau būtų neleistina, 
jei Kelmės vartotojų koope
racijos vadovai susiviliotų 
pasiektais laimėjimais ir ne
matytų trūkumu, kurių dar 
esama darbe. Darbo' žmo
nių tarpe silpnai išvystytas 
aiškinamasis darbas šie- 
kiant juos įtraukti į narius- 
pajininkus. Iš viso į narius 
įtraukta 12,6 proc. visų su- • 
augusių gyventojų. Gyven
toju kooperavimo IV ket
virčio planas įvykdytas 19,- 
6 proc., o pajų rinkliava —
13.6 proc. Dar ne visiškai '! 
atsikratyta išeikvojimų, ku
rie neigiamai veikia varto
toju kooperacijos darbą.

Lietuvos vyriausybė la-> 
bai daug deda pastangų ge
rinant kooperatine prekybą.

F. Kirčiauskas.
A

MONTELLO, MASS.

KABARET KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia Liuosybės Choras

Šeštadienį, Gegužes 7 May 
Liet.-Tautiško Namo Apatinėje Salėje

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

Programe dalyvauja:, — Liuošybės Choras, vado
vaujant E. Sugar; Norwood Vyrų Grupė, vadovau
jant R. Borris; Moterų Apšvietos Grupė, vadovau
jant O. Mineikaitei; piano solo Geraldine Stanley. 
Solistai: Aldona Wallens (buvusi Meno mokykloj.); 
Ona Mineikaitė; Rožė Merkeliūtė-Stripinis; pianu 
akompanuos Olga Falcon.

Šokiams gros Art Mason’s Orkestras.
ĮŽANGA 75c. — Kviečiame visus dalyvauti.
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(Tąsa)
v — Tamsta ne tik išgelbėjai man gyvy

bę, bet dar norėjai manė aprūpinti sve
timam krašte?

— Taip, — atsakė Fogas, — tik aplin
kybės man nebedavė įvykdyti to noro. 
Todėl bent iš to trupučio, kuris man li
ko, prašau tamstos šiek tiek priimti nuo 
manęs.

— Bet tamsta? — Ką veiksi tamsta?
— paklausė Ąuda.

— Man, — atsakė šaltai džentlmenas,
— man nieko nereikia.

— Kaip gi tamsta žiūri į savo likimą?
— Taip, kaip reikia žiūrėti į jį, — at

sakė Fogas.
— Šiaip ar taip, tokiam žmogui, kaip 

tamsta, nereiks elgetauti, .— atsiliepė 
Auda. — Tamstos draugai...

’— Aš neturiu jokių draugų.
— Tamstos giminės...
— Giminių taip pat neturiu.
— Man tamstos gaila, — tarė tuomet 

Auda: — vienam labai sunku gyventi. 
: Sunku, jei nėra kam tarti žodelio, nėra 

su kuo pasidejuoti, nėra kam parodyti 
širdies... Sako, dviem ir varge gyventi 
geriau!

— Sako, geriau!
Auda atsistojo ir, ištiesus ranką, tarė 

Foguiu
— Nori tamsta turėti kartu ir gimi- 

. nę, ir draugą? Nori tamsta mane vesti?
Fogas taip pat atsistojo. Jam akyse 

blykstelėjo kažkokia nepaprasta šviesa, 
jo lūpos suvirpėjo. Auda žiūrėjo tiesiai 
į jį. Jaunos moteriškės atvirumas, tiesu
mas, jos akių malonumas ir pasiryžimas 
paaukoti viską tam, kam ji buvo tiek 
kalta, iš pradžių jį nustebino, paskui gi
liai jo širdį pasiekė. Jis užmerkė kiek 
akis, lyg nedrįsdamas pažvelgti į jos vei
dą... Paskui, jas atmerkęs, tarė:

— Aš tamstą myliu! Aš tamstą myliu 
iš tikros širdies! Aš tamstos visas!

— A... —‘sušuko Auda dėdama ran
ką prie širdies.

Paskambino Paspartutui. Jis,; tuojau 
atėjo. Fogas dar tebelaikė Audos ranką 
savo rankoje. Mitrus prancūzas supra
to, kas atsitiko, ir jo veidas nušvito kaip 
atogrąžų saulė.

Fogas jo paklausė, ar dar nebūtų vė
lu pranešti apie jungtuvių dieną para
pijos klebonui Samueliui Uilsonui.

Paspartutas šypterėjęs atsakė:
— Niekados nevėlu.
Buvo po aštuntos penkios minutės.
— Jungtuvės bus rytoj, pirmadienį!

— tarė jis.
— Rytoj? — paklausė Fogas Audos.
— Rytoj! — atsakė Auda.
Ir Paspartutas, kaip vėjas, išdūmė.

XXXVI
FILMO FOGO POPIERIAI VĖL 

PAKILSTA
Metas jau pasakyti, kokia didele, pasi

darė nuomonių atmaina visoje Anglijo
je, kai sužinojo, kad tikrasis banko va
gis — kažkoks Džemsas Strandas — a- 
reštuotas Edinburge gruodžio 17 dieną.

Prieš tris dienas Fogas tebuvo laiko
mas nusikaltėliu, kurio policija atsidėju
si ieškojo. Areštavus tikrąjį vagį, Fogas 
vėl buvo teisingiausias džentlmenas ir 
drąsus vyras, sumanęs nepaprastą ke
lionę aplink žemę.

Kokį triukšmą pakėlė laikraščiai! Vi
si, kurie buvo dėję lažybas už ar prieš 
Fogą ir kurie buvo apie tas lažybas jau 
seniai pamiršę, dabar vėl atgijo. Vieni 
tas lažybas naujino, kiti dėjo kitas. Fo- 
go vardas vėl-pakilo.

Penki džentlmeno draugai, “Reformų 
Klubo” nariai, praleido tas tris dienas 
neramiai. Apie Filiją Fogą, kurį jie bu
vo pamiršę, vėl ėmė visi kalbėti! Kur 
jis buvo tuo laiku? Gruodžio 17 dieną, 
'kurią areštavo Džemsą Strandą Edin
burge, buvo septyniasdešimt šešta die
na, kaip buvo Fogas išvažiavęs, ir niekas 
jokios žinios apie jį neturėjo! Gal jis 
buvo kur žuvęs? Gal buvo atsisakęs 
nuo savo beprotiško sumanymo, o gal 
dar tebevažiavo nustatytu keliu? Ir 
gruodžio 21 dieną, šeštadienio vakarą, 
po aštuonių keturiasdešimt penkios mi
nutės ar jis pasirodys, kaip kokia dva
sia, ant “Reformų Klubo” slenksčio?

Sunku aprašyti tą neramumą, kurį iš
gyveno anglų visuomenė per tas tris die

nas. Mušė telegramas į Ameriką, į Azi
ją, bet Fogo niekur nebuvo! Rytą ir va
karą siuntinėjo žiūrėti Sevilo gatvės na
mų... Nieko. Pati policija nebežinojo, 
kur dingo Fiksas, nusekęs netikromis 
pėdomis. Tačiau anglai dėjo dar dides
nes lažybas. Fogas pasidarė tartum koks 
lenktynių arklys, kuris baigė sukti pas
kutinį ratą. .»

Šeštadienio vakarą didžiausios žmonių 
minios užkimšo Pel-Melio ir gretimąsias 
gatves. Maklerių būriai nustojo prie 
“Reformų Klubo” durų. Tomis gatvėmis 
jokiu būdu nebegalėjai pravažiuoti. 
Priešais klubo spaudė kaip bažnyčioje. 
Susirinkusieji šaukė, ginčijosi, barėsi — 
vis dėl Fili j o Fogo. Artinantis valandai, 
kurią turėjo atvykti Fogas, pakilo neap
sakomas riksmas ir stumdymasis. Bai
sus daiktas, kas ten darėsi, polismenai 
jokios' tvarkos nebegalėjo padaryti.

Tą vakarą visi penki Fogo draugai 
jau nuo aštuntos valandos buvo susirin
kę didžiojoj “Reformų Klubo” salėje. 
Abudu bankininkai Džonas Siulivanas ir 
Samuelis Falentinas, inžinierius Endrius 
Stiuartas, Anglijos Banko direktorius 
Gotjeras Ralfas ir alaus fabriko savinin
kas Tomas Flanaganas, — visi laukė ne
kantraudami.

Didžiosios salės laikrodžiui išmušus po 
aštuonių dvidešimt penkias minutes, En
drius Stiuartas atsistojo ir tarė: ,

—Už dvidešimt minučių pasibaigs Fi- 
lijo Fogo kelionės laikas.

— Kurią valandą atėjo paskutinis 
traukinys iš Liverpulio? — paklausė To
mas Flanaganas.

— Pusę aštuntos, — atsakė Gotjeras 
v Ralfas, — o kitas traukinys teateina po 
dvylikės dvidešimt minučių.

— Vadinas, — atsiliepė Endrius Stiu
artas, — jeigu Fogas būtų atvažiavęs 
tuo traukiniu pusiau aštuntos, jis jau 
■būtų buvęs čia. Mes, jau galima sakyti, 
laimėjome derybas.

— Palaukime dar, nesidžiaukime taip 
greitai! — atsakė Falentinas. — Kam 
nežinomas jo tikslumas! Jis niekados 
nenusivėlina, bet ir niekados nateina 
anksčiau, kaip reikia! Aš nė kiek nenu
stebčiau, jei jis atvyktu paskutinę minu
tę.,

— O aš, — tarė Endrius Stiuartas, 
kuris buvo, kaip visados, labai nekant
rus, — nepatikėčiau savom akim, kad 
jį pamatyčiau.

— Iš tikrųjų, — tarė Tomas Flanaga
nas, — Fogo sumanymas buvo beprotiš
kas. Tegu jis būtų ir kažkaip tikslus, bet 
negalėjo išsisaugoti kur nors nesugai- 
šęs, o sugaišus kur dvi arba tris dienas, 
jokiu būdu nebegalima grįžti laiku.

— Atminkite dar ir tai, — pastebėjo 
Džonas Siulivanas, — kad mes ligšiol 
jokios iš jo žinelės nesame gavę, nors 
tuo keliu, kur jis važiuoja, telegrafų ne
stinga.

— Jis pralaimėjo, vyrai, — atsakė En- 
> drius Siuartas,— tikriausiai pralaimėjo! 

Juk patys puikiai žinote, kad China, vie
nintelis Niujorko garlaivis, kuriuo Fo
gas galėjo laiku atvykti^ atplaukė į Li
verpulį vakar, štai visų Chinos keleivių 
sąrašas, išspausdintas laikrašty Shipp
ing - Gazette, ir tarp jų Fogo vardo nė
ra. Geriausiai klojantis, jis dabar tega
lėjo atvažiuoti į Ameriką ! Mano apskai
tymu, jis turi pavėluoti mažiausia dvide
šimt dienų, ir senasis lordas Albermalis, 
taip pat pralaimės savo penkis tūkstan
čius svarų!

— Tai visai aišku! — atsiliepė Gotje
ras Ralfas. — Rytoj mums beliks bro
liams Beringams įteikti Fogo čekį.

Tuo laiku salės laikrodis išmušė aštuo- 
nias valandas ir keturiasdešimt minu
čių.

— Dar penkios minutės, — tarė End
rius Stiuartas.

Visi penki draugai pažvelgė į vienas 
kitą. Nors jie visi buvo puikūs lošėjai, 
bet jų širdys tvaksėjo, nes derybos buvo 
perdaug didelės. Tačiau to jie nerodė ir, 
pakviesti Falentino, visi susėdo prie 
kortų staliuko.. >

— .Aš savo derybų dalies nedovano
čiau, — tarė sėsdamas Endrius Stiuar
tas, — kad man duotų vietoj tų keturių 
tūkstančių svarų tris tūkstančius devy
nis šimtus devyniasdešimt devynis!

(Daugiau bus)
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New Y or ko valstijoj da
bar antra tiek -daugiau 
žmonių ima valdines 'nedar
bo pensijas, negu u pernai 
šiuo laiku

Detroit, Mich
United Automobile Work

ers CIO unija kaltina Fordo 
kompaniją, kad pirm negu ty
rinėjimo komisija pasiekė 
Fordo fabrikus River Rouge, 
tai kompanija tyčia sumažino 
skubą darbe. Mat, UAW uni
jos 600 lokalas kaltino, kad 
darbe Įvesta nesvietiška sku
ba. Kompanija, kad parody
ti, jog kaltinimas neteisingas, 
tai tyčia sumažino skubą pirm 
pradėsiant tyrimą.

Packard’ Motor Can Co. pa
skelbė, . kad šešių rūšių auto
mobiliai. kuriuos gamina ši 
kompanija, bus nupiginti nuo 
$103 iki $246. Bet kainos 
vis vien bus', aukštos, nes 
“eight -club sedan” fabriko 
kaina bus $2,224, o “super 
touring sedan” not $2,633. .Gi 
pridėjus kitur šių karų prista
tymo ir kokias priedines mo
kestis, taipgi ’taksus, tai kai
nos bus tūlų virš $3,000.

Rep/

Bedarbių skaičius padaugėjo 
34,000

Frank Annunzio, direktorius 
Illinois Department of Labor
savo raporte pažymi, kad pa
staraisiais trim menesiais Chi- 
cagoje bedarbiu prisidėjo 
34,000.

.Nuo sausio mėn. vidurio 
tris pastaruosius mėnesius 
darbas auga - didėja iš prie
žasties sumažėjimo biznio apy
vartos šalies plotmėje smulk
menų rinkoje.

Vyriausiai paliestos industri 
jos yra: elektros ir ne elektros 
mašinų išdirbystės, maisto, 
spaustuvės ir smulkių dalykų.

16 darbininkų Užgriuvo 
tunelyje

Trečiadienio 8 valandų ryte 
kilus gaso eksplozijai po žeme 
tunelyje prie 74th ir Wood
lawn Ave.', 16 vyrų papuolė į 
slastus prie Healy Construction 
Co.

Mačiusieji sakė, ( sprogimas 
darbininkų išmetė aukštyn Į 
orų ir pusė bloko plotas ap
neštas žeme.

Ugniagesiai ir policijos veži
mai pribuvo gelbėjimui už
griūtų.
Atleidinėja daug darbininkų

Anų dienų sutikau darbinin
kų iš Hot Point Co. Jis pasa
kojo, kad yra atleistas iš dar
bo 4 savaitės. Hot Point Co., 
yra didelė Įmonė, kuri turi sky
rius keliuose miestuose. Ji jau 
trečiu kartu atleidinėja; pasta
ruoju paleido iš darbo apie 1,- 
000 darbininkų.

Foote Gear Co., Chicagos 
Screws Co., Hurley Co. ir Wes
tern Electric Co., taipgi atleidi
nėja ir mažina darbus.

Mažėjimas darbo atsiliepia 
ant vietos smulkaus biznio ir 
vietos biznieriai sako, kad da
ro mažiau apyvartos;
žmonės beperka Įvairių 
nų.

Jauni žmonės baigę 
sutaupintus centus ir su šeimo
mis7 ant nedarbo mokesties ne
gali pragyventi, nes maistas 
dar labiau brangsta. Kiti išbai
gę nedarbo apdraudos mokestį 
turi kreiptis prie pašalpos, ku
ri yra dar skr.umnesnė už ne
darbo mokestį.' ' Reporteris.

Baika Baigėsi Mirčių
Mrs. Dorothy Cashion ryte 

prigėrė ties Farwell St. Michi
gan ežere. Išėjus su Joseph Ma
loney paežerėje pasivaikščioti, 
juokais pasisiūlė greičiau nu
bėgsianti už jį iki prieplaukos 
galui, sakė Malonėj'’.

Bėgdama smarkiai, pasieku
si prieplaukų ir negalėdama 
susilaikyti puolė ežeran. Ma
honey buvo Įšokęs, bet dėl 
dėlių bangų jam nepavyko 
išgelbėti.

LAISVES
JUBILIEJUS

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

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

Speciale Laida Atžymejimui 
30 Metų Dienraščio Sukakties
Rugsėjo 16 d. dienraštis Laisve išeis dvigubai padidintas. 

Tai bus 30-ties metų sukakties atžymejimui specialė laida, ši 
laida turi mirgėti organizacijų pasveikinimais dienraščio 30 me
tų sukaktim. Taipgi reikia aplankyti biznierius ir gauti jų pa- 
siskelbimus specialei laidai. Asmenys, kurie aukuos jubiliejaus 
proga, jų vardai bus išspausdinti specialčje laidoje.

Nelaukime Vajaus Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

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

Sveikinkite Dienraštį Sukaktim
Patys Savo Iniciatyva

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

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

Visais reikalais kreipdamiesi, adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y
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prisirinko virs 
su lyg tos kolo-

teko matyti, 
komisija buvo 

draugė

Geros Brošiūraitčs
Kiek savaičių atgal Liau

pelno.. Tai 
pasekmingu

tolimesnių kolonijų

Man nuvykus į San Fran
cisco gyventi, pabuvus savai
tę laiko įvyko parengimas 

kuopos. Ten teko 
ir linksmai praleis-

LLD 15.‘ 
baliavoti 
ti laiką besikalbant su vieti
niais ir
draugais ir draugėmis.

Nors čion lietuvių kolonija 
neskaitlinga, bet esant paren
gimui lietuviai mėgsta drau
giškai susieiti ir linksmai lai
ką praleisti, o man esant dar 
kaipo viešniai, tai tas labai 
patiko ir gavau progą susi
pažinti su daugiau žmonių. Po 
baliaus balandžio 23 d. jau
čiaus gana gerai, kad drau
gai ir draugės 
ėmė.

J parengimą 
50 žmonių, tai
nijos galima sakyti, kad buvo 
skaitlingas balius. Man atro
do, kad visi ne tik pasišoko 
gerai, bet taipgi linksmai ir 
draugiškai laiką praleido.

Kiek teko nugirsti iš rengi
mo komisijos, tai parengimo 
tikslas buvo sukelti pinigų 
dėl LLD. Apšvietus Rondo 
finansinės paramos. Ir girdė
jau, kad liks keletas desėtkų 
dolerių 
skaityti 
balių.

baliaus 
rūpestinga :
King, B. Sutkus ir J. Alvinas, 
o draugė V. Sutkienė, nors ne 
komisijos narė, bet ji daug rū
pinosi. Taipgi kiti draugai ir 
draugės rūpestingai dirbo lai
ke baliaus.

a

Oakland, Cal Philadelphia, Pa

sekr.

Laidotuvių Direktorius

tai

kad

Binghamton, N. Y
ŽINELĖS

(105-106)vietos.

rcn-

Ž.
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Prašome
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galima 
buvusį

su- 
sa-

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

S

ir 
ir 
ir

dalyvauti.
(104-105)

Telefonas
EVergreen 4-9407

Indija sutiko pasiskelbus ne
priklausoma respublika ir to
liau pasilikti Anglijos' imperi
joj.

nuo 
pik

št.
vi- 
br- 
bus 
lai-

K<

Bal- 
Ka- 
ąrti 
gra-

STREIKUOJA PHILCO 
DARBININKAI

neseniai
500 dar-

Nors buvo 
kad reikia kas 
Balčiūnams, bet

ngliškai kalbančių žmonių.
M. Alvinienč.

dė. Balčiūnus, linkime 
sveikiems gyventi dar 

metus.
J. ir M. Alvihai.

S

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342- aptarti. —- 
(104-105)

Lais
tai 
po-<

lubos, 851 
dalyvauti, 

ruošti pla- 
mūsų myli

mo dienraščio Laisvės pikniko,
pasekmės būtų geros. — Kom.

(105-106)

Wood row 
auditorijoj 
svečias”—

raginda- 
sovietinio 
Trofinio 
ne “nuo 
Lysenko.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 8 

d. geg., 10:30 vai. ryto, 29 Endicott 
St. Prašau visų dalyvauti, daug 
svarbių dalykų yra 
M. Lukas, sekr.

padėjėjų “Lietuvai 
labai maža.

Priklausė į SLA 50
Glenwood

C

/dies Balsas išleido naują bro- 
šiūraitę, verstą iš anglų kal
bos, “Ar Taika Yra Galima.” 
Brošiūraitė turi 40 puslapių, 
parsiduoda už 25 c. San 
Francisco LLD nariai ją pla
tina, ir, mačiau, draugai oak- 
landicčiai turi jos dėl platini
mo. Tai patartina kiekvie
nam įsigyti ir atydžiai ją 
perskaityti.
kuojate faktų kalbėdami 
savo priešais kas dėl karo 
taikos, tai ta knygutė yra 
k ras rankvedėlis žinojimui 
klausimų.

Ta pati knygutė yra išleis
ta anglų kalboj, tai labai rei
kalinga skleisti tarpe jaunimo 
ir

Tai patartina 
ir

Jeigu kuris sto- 
su 
ir 

ti- 
tų

Pavyzdinga Gyvenimo • ' Sukaktis
I

San-Leandro, tai yra Oak- 
, lando pašonėje, gyvena mū
sų geri ir pažangūs draugai 
Franas ir Antanina Balčiūnai, 
turi savo vienoš šeimynos na
mą ir viską prižiūri labai ge
rai— namą ir sodybą.

Sekmadienį,- balandžio 24 
d., minėti draugai minėjo su
kaktį 30 metų savo ženyb’inio 
gražaus gyvenimo puošniame 
darželyje. Ten buvo pakvies
ta keletas artimų giminių ir 
eilė gerų draugų ir draugių iš 
Oaklando ir San Francisco.

Kadangi buvo surengta puo
ta pamylėti svečius, tai abel- 
nai buvo visko prigaminta 
taip skaniai ir gerai, kad la
bai retai kur galima rasti, 
žinoma, malonu buvo svečiuo
tis ir sekmadienį praleist. Aš 
tikiuosi, kad visi svečiai ir gi
minės ilgai atsiminsim tokias

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 2of N. Y.

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

telefonuokite: 
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MAR'CY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefoliuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

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

draugiškas ir pavyzdingas 
gyvenimo sp k aktu ves, kokias 
turėjom pas dd. Balčiūnus.

Pabuvę gerą valandą prie 
puošnių stalų, svečiai pakėlė 
klausimą, kad reikalinga bū
tų tarti žodį kitą padėkos 
mūsų geriems draugams Bal
čiūnams. E. Vilkaitė pradė
jo pirmininkauti ir vieną po 

it kitam pakvietė tarti keletą 
žodžiu.

Visi savo mintis pareiškė 
su gerais linkėjimais dd. Bal
čiūnams ir linkėjo toliau gra- 

gyvenimo. 
buvo pa-

žaus ir linksmo 
Tarp visų svečių 
kviesta tarti kelis žodžius ir 
jų mylima dukrelė d-gė K. 
Karosienė. Jos pareiškimas 
buvo trumpas. štai jos žo
džiai:

“Aš labai džiaugiuosi, kad 
aš arti savęs turiu savo, tėve
lius — motiną ir patėvį Bal
čiūną. Nors jis yra mano pa
tėvis, bet aš jį taip gerbiu 
ir myliu, kaip tikrą tėvą, nes 
labai mažai yra tokių getų 
žmonių, kaip Balčiūnas.”

Pabaigoj, po visų pareiškimų, 
buvo duotas sumanymas, kad 
sueiga nebūtų be jokio tiks
lo, kad mes turime kuo nors 
atžymėti dd. Balčiūnų 30 me
tų sukaktuves.
pareiškimas, 
suteikti dd.
d. Balčiūnas tam buvo prie
šingas, todėl - nutarta parink
ti aukų ir jas skirti pusiau— 
dienraščiam Vilniai ir
vei. Aukų surinkta $40, 
abiem laikraščiam tenka 
$20.

Apie Drgg. Balčiūnus
Tolimoj praeityj draugės 

Balčiūnienės gyvenimas buvo 
Arlington’e, Virginijoj. Ji 
ten netekus pirmesnio savo 
gyvenimo draugo liko su tri
mis šeimynos nariais— dvie- 
mis sūnumis ir dukrele, da
bartine Karosiene. Visi buvo 
dar jaunučiai ir turėjo pergy
venti daug nesmagumų. Ne
žiūrint į visas gyvenimo kliū
tis, draugės Karosienės mo
tina yra daug veikusi moterų 
organizacijoj ir abelnam lie
tuvių judėjime.

Vėliau.gavo progą susituok
ti su d. Balčiūnu ir ilgus me
tus gyveno Easthampton’e, 
Mass. Ten turėjo savo ūkį ir 
mažą pramonėlę, veikė tarpe 
lietuvių, kiek gyvenimo sąly
gos leido ir pažangiai išaugi
no savo šeimynėlę.

Virš trys metai atgal 
čiūnai persikėlė gyventi į 
liforniją. Dabar gyvena 
San Leandro. Turi savo
žią vietelę, gyvena labai pa
vyzdingai ir yra nariai mūsų 
lietuviškų organizacijų, taipgi 
geri rėmėjai progresyvio ju
dėjimo ir spaudos'. Todėl la
bai gėrėjomės, svečiuodamiesi 
pas 
jiems 
ilgus

Aukotojų Vardai
Kaip minėjau aukščiau, kad 

surinkta aukų mūsų dienraš-: 
£iams, tai čia telpa aukotojų 
vardai. ,

Po $5 aukojo: Franas 
Antanina Balčiūnai, Franas 
Marie Strausai ir Juozas 
Ksav. Karosai.

Po $3: A. ir K. Mugianiai, 
F, ir D. Mačiuliai, J. ir K. 
Yankauskai, Benis ir Valerija 
Sutkai ir Povilas Čiapas.

Po $2: Senbernis, Tilda 
King ir J. ir E. Lapenai.

Po $1: J. ir M. Alvinai, B.' 
Bitum-Bitienė, Elzb. Vilkaitė 
ir K. Paišienė. J. Alvinas.
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Egzaminuojant Akis, | 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius
«Mka

1

Youngstown, 0.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 90 kuopa pereitame sa
vo susirinkime nutarė su
rengti parę dėl sukėlimo fi
nansų kuopos naudai, 
įvyks nedėlioj, 15 d. 
2 vai. po pietų, pas 
kričius, 534 Cameron

Kviečiame į parę

Pare 
gegužės, 
dd. Vai- 
Ave. 
ne vien

Youngstown lietuvius, bet taip 
pat savo kaimynus iš Akrono 
ir Clevelando atsilankyti. Pa-

I 

re įvyks gražioj farmoj. Bus 
skanių gėrimų ir užkandžių. 
Visi ir visos galėsime bendrai 
pasilinksminti, pasikalbėti. 
Prašome atsilankyti. ,

Frank J. Madison, 
Kp. Pirmininkas.

Streiko lauke yra virš 6,500 
Philco darbininkų ir darbinin
kių. Streikas apima 22 šios 
kompanijos fabrikus ir sandė
lius. Darbininkai reikalauja 
aukštesnių algų ir pensijos il
giau .išdirbusiems.

Ši kompanija gamino radijo 
priimtuvus, televizijos apara
tus, šaldytuvus, auto batarejas 
it kitus dirbinius.

Darbininkai yra organizuo- 
į United Electrical, Radio 
Machine Workers, CIO 101 
102 lokalus. Unija sako,

ti 

4r 
kad jeigu kompanija nepasi
rašys naujo kontrakto, 
darbininkai neis į darbą

Pirmadienį didžiausi fabri
ką pikio tavo virš 3,000 strei
kuojančių darbininkų. Jie ne
šė plakatus prašant visuome
nę padėti priversti kompaniją 
išpildyti streikuojančių dar
bininkų teisingus reikalavi
mus. Rept.

Neseniai numirė Petras 
Skrcbis, viengungis vyras apie 
54 metu amžiaus. Jo laido- k-
tuvėmis rūpinosi Juozas Skrc
bis, velionius giminaitis.

Petras buvo ilgametis šio 
miesto gyventojas, ramaus bū- 

>do vyras.
kuopą. Palaidotas 
kapinėse.

Balandžio 22 d. 
Wilson mokyklos 
kalbėjo “garbingas 
prelatas Mykolas Krupavičius.
Prakalbų rengėjai tikėjosi su
kviesti skaitlingą publiką, to
dėl ir erdvią patalpą paėmė. 
Vietos laikrašty, Binghamton 
Press, pasigyrė, jog su rengė
jų Taryba eina visos lietuvių 
grupės (organizacijos), išsky
rus tik komunistų simphtizuo- 
tojus.

Bet kai į prakalbas tesusi
rinko tik apie 60 asmenų, tai 
pasirodė, kad rengėjų pasigy
rimas buvo tuščias burbulas. 
Juk tokia skaitlinė tesudaro 
tik apie 5 nuošimčius čionai 
gyvenančių lietuvių. Tai kaip 
su tais 95 nuošimčiais, kurie 
į prakalbas neatėjo? Nejau
gi jie visi būtų komunistų 
simpatizuotojai ? Rengėju pa- 
sisklebtu sprendimu — tai ne 
kitaip.

“Vožnioji asaba” (garbin
gasis svečias) prastę įspūdį 
čionai gavo. Jis pamatė, kad 

vaduoti”

Ansco kompanija 
paleido iš darbo apie 
bininkų. ši kompanija išdir
ba fotografinius aparatus, 
filmas ir kitas fotografines 
reikmenis.

Batų industrijoj irgi .suma
žėjo darbas. Daugelis dirb
tuvių dirba'ne pilną laiką.

Binghamtonietis.

Francija Numato Greitą 
Keliy Atidarymą Berlynan

Paryžius, geg. 2. —Fran
ci jos užsienio reikalų mini
stras pranašavo, kad Sovie
tai greitai atidarys vakari
niams talkininkams važia
vimą traukiniais ir auto
mobiliais per sovietinį Vo
kietijos ruožtą į vakarinę 
Berlyno dalį.

AMERIKONAS KAREI
VIS NUŠOVĖ MERGINĄ 
IR PERSIŠOVĖ

Tries t.— Jankių kareivis 
Louis J. Capelotti, įsimylė
jęs šokikę Marią Moscą, 
nuėjo naktį į jos kamba- 
riusž, nušovė ją ir pats pa
vojingai persišovė. Sako
ma, jiedu buvo susitarę sy
kiu mirti.

Pirmiau Capelotti grasi
no nužudyt kapitoną, kuris 
gerinosi Mariai Moscai.

PRANEŠIMAI
SHENANDOAH, PA.

LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 8 d. geg., 10 vai. ryto. 
Miners's Hali, kampas Main ir Oak 
Sts. Prašome visų narių dalyvauti, 
turime daug svarbių dalykų aptarti. 
Taip pat prašome atsivesti naujų 
narių. Nepamirškite užsimokėti sa
vo duokles. — S. Kuzmickas, 

(105-106)

BALTIMORE, MD.
Specialus pranešimas gerbiamiem 

Laisvės skaitytojam ir ALDLD 25 
kp. nariams — Svarbus susirinki
mas įvyks gegužės 9 d., 7:30 v. v. 
Lietuvių salėje, trečios 
Hollins St. Malonėkite 
nes mūsų visų pareiga 
nūs, prisidėti darbu prie

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks geg. 9 d., 7:30 v. v., Liet, sa
lėje, 29 Endicott St. Malonėkite vi
sos dalyvauti ii’ naujų narių atsi
veskite. Artinasi vasara, reikės 
svarstyti svarbių reikalų. — A. W.

(105-106)

BRIDGEPORT CONN.
LDS Jaunuolių . Klubas ruošia 

“Daisy-Mae-Lil' Abner'’ šokius, geg. 
7 d., Liet, salėje, 407 Lafayette 
Pradžia 7:30 vai. vak. Prašome 
sus dalyvauti. Smarki Wickums 
kestra gros šokiams. Vakaras 
nepaprastas, linksmai praleisite 
ką. (105-106)

BALTIMORE, MD.
Motinų Dienos Piknikas. Rengia 

LDS 48 kp., jvyks gegužės 8 d., 
Deltuvų ūkėje, Hanover, Md. Pra
džia 10 vai. ryto. Rengėjai kviečia 
visus dalyvauti, linksmai praleisti 
laikų. Bus gerų valgių, skanaus alu
čio. Kelrodis: Važiuokite Greyhound 
autobusu (jie eina kas valandą), 
kaina 50c j abi pusi. Jeigu kuriems 
nepatogu važiuoti j autobusų stotį, 
tai galima nueiti ant Washington 
Blvd, ir gauti autobusų ten; važiuoki

me iki Elkridge Hanover Rd. ir 
ten pėsti eikite apie mylių iki 
n i ko

MONTELLO, MASS.
Kabaret, Koncertas ir šokiai, 

gia Liuosybės Choras, įvyks šešta
dienį, geg. 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. TurČsirrie 
gerą muziką šokiams, t įžanga 75c. 
Kviečiame dalyvauti. — Rengėjai.

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, turimo 2-ros apskr. pikniko 
reikalą. Piknikas įvyks 22 d. geg., 
o mes turimo pasidarbuoti, kad jis 
būtų pasekmingas.

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

DETROIT^MICH..
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.

NEW HAVEN/CONN.
Teatras — Praeitie^ Šešėliai — 

keturių veiksmų tragedija bus 
vaidintas geg. 8 d., Liet. B-vės
Įėję, 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 pį’ie geros or- 
kestros. Kviečia LDS 16 kp. Rengė
jai. (104-105)

worcester~mass.
Progresyvių Partijos paritikė 

įvyks 6 d. gegužės, 29. Endicott St., 
7:30 v. v.
Rengėjai.

MOKSLININKAI SMERKIA PERSEKIOJIMĄ SO
VIETINIO GAMTININKO PRITARĖJŲ

Washington. — Amerikos 
Mokslininkų Federacija 
(sąjunga) pasmerkė Orego
no Valstijos Kolegijos pir
mininkų A. L. Strand’ų, 
kuris pašalino pažangų 
profesorių Relphą Spitzerį. 
Šis profesorius pavarytas 
dėl to, kad parašė vienam 
žurnalui laiškų, 
mas pasiskaityti 
gamtmokslininko 
Lysenko raštų, o 
ausies” kritikuoti

Lysenko tvirtina ir prak
tiniais patyrimais įrodė, kad 
jeigu .tinkamai pakeičiama 
maistas ir kitos gyvenimo 
sąlygos augalams ir gyvu
liams, tai keičiasi ir busi
moji j U veislė.

Amerikos universitetuo
se ir kolegijose priimtas 
Morgano-Weissmanno neva 
mokslas, kad, girdi, joks są
lygą pakeitimas negalįs 
veislėje padaryti atmainų.

Šioje šalyje vyrauja tie 
kazioni “amžino-veislės pa
stovumo” skelbėjai. Lysen
ko mokslą jie vadina “ko
munistiniu.”

Dabar gi Amerikos Mok
slininkų Federacijos susi
rinkimas savo tarime sako:

— Šiandieninis moksli-

nis žinojimas nėra toks ti
kras, kad galima būtų ak
lai atmesti skirtingas nuo
mones (negu Weissmanno- 
Morgano).

— Jokia mokslinė teori
ja nėra teisinga ar klaidin
ga tiktai todėl, kad jų re
mia tam tikra tauta ar val
džia, — pareiškė Ameriki
nių Mokslininkų Federaci
ja.

Sovietų vyriausybė remia 
Lysenko teorijų, kuri davė 
gerų vaisių gyvulininkystė
je ir javų auginime kolek
tyviniuose ūkiuose.

Fabrikantų susivienijimas 
skelbia, jog dabartinis darbų 
mažėjimas esąs normalus.MATTHEW 4 BU YUS 

(BUTAUSKAS)

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J 

MArket 2-5172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL 

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupęms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

RES. TEU
HY, 7-M31

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. B ALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
' ’ Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

. Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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Nou'Yorko^/ž^/ff7lrik>i
Sveikino Dienraščio 
Vilnies Suvažiavimą

Chi-

Per Juozą Weiss Įteikė dien
raščio Vilnies suvažiavimui 
pasveikinimus šie asmenys:

W. Skuodis $5. Po $2: Onu
te, J. Weiss, W. ir M. Kū
likai. P. Semen $1.

Vilnies suvažiavimas,
cagoje, Įvyks jau šį sekmadie
nį, gegužės 8-tą. Laiko liko 
nedaug, kelias tolimas. Kas 
dar norite pasveikinti, pasku
bėkite įteikti savo dovaną. 
Greta d. Weiss, pasveikinimus 
renka ir LLD 1-mos kuopos 
tam įgalioti D. M. šolomskas, 
Antanas Bimba, Pranas Buk- 
nys.

Lietuviai Irgi Girdės 
Raportą iš Moterų 
Konvencijos

Ne visi galės dalyvauti A- 
merikos Moterų Kongreso 
konvencijoje, kuri įvyks New 
Yorke gale šios savaitės, ge
gužės 6-8 dienomis. Tačiau 
visiems bus Įdomu išgirsti, ką 
jos nuveikė, ką jos veiks iš
saugojimui taikos, nes—

Taikos išsaugojimas yra vy
riausiu punktu Amerikos mo-

pro-
gramoje.

Tam raportui išgirsti 
ruošiamas specialis pobūvis 
gegužės 10-tos vakarą, Liber
ty Auditorijos patalpose, kam
pas Atlantic Avė. ir 110th 
St., Richmond Hill. Rapor
tuos mūsų vietinės delegatės, 
turėsime ir žymių viešnių.

Į konvenciją, kiek jau žino
ma, atvyksta:

Daktarė Johanna T. Baltru
šaitienė, veteranė lietuvių 
darbuotoja iš Pittsburgh, Pą.

Alice Jonikienė, dienraščio 
Vilnies redakcinio štabo narė, 
kalbėtoja ir vadovaujanti vei
kėja iš Chičagos.

Leokadija Bekešienė iš Ro
chester, N. Y., veikėja savo 
miesto Amerikos Darbo Par
tijoje, taipgi veikli lietuvių 
moterų ir bendrose organiza
cijose.

Tikimasi, kad visos tos žyi 
mios viešnios dalyvaus mūsų 
draugiškame su jomis pobū
vyje ir pateiks savo Įspūdžius 
iš šios svarbios konvencijos, iš 
ko visi pasistiprinsime taikai.

šis sąskridis sykiu bus pa
minėjimu Motinos Dienos ir 
mūsų dovana mūsų šalies ir 
pasaulio motinoms.

Pobūvį rengia ir vistis kvie
čia,

Motery Apšvietos Klubas.

yra

Kandidatė Rubinstein 
Įspėjo Apie Pavojų 
Pakėlimo Rendų

prie-

Tik Užmigti ir Pamiršti
Jaunas ir gražus čigonas, 

vardu Orijo, karštai myli tą 
juodakę, viliojančių žvilgsnių 
Čigonę, Erą. 
nekreipia i 
joja apie 
Orijo meilė
tas jį smaugia., 
užmigti amžinai 
šakelėmis 
gančiam, 
tų... Jis norėtų tapti užbur
tu, kad negalėtų Į savo myli
mą Erą nė pažiūrėti. . .

Šį svajingą čigoną jautriai 
suvaidins operetėje “čigonai”

O ji, nei dėmesio 
Ori j o. Era sva-

grafą G ari ją... 
kankina, sielvar- 

Jis norėtų 
po medžių

kurios, jam mie- 
apie meilę šnibždė-

To-

vie-

uolus ir darbštus aidietis, 
ny Navikas. 't

Operetė “čigonai” ne 
nam žiūrovui suvirpins jaus
mus ir primins tą karštą pir
mąją meilę. . . pilną svajonių, 
dvasinių neramumų, intrigų ir 
širdgėlos...

Tad, visi ateikite Į Liber
ty Auditorium šį sekmadienį, 
gegužės (May) 8 d., 4 vai. 
p. p. Pamatykite šį muzikali- 
nį veikalą, kurį pastatys sce- 
non Aido Choras.

Po vaidinimo—šokiai.
H. F.

Gegužes Penkiolikta
Kiekvieną šeštadienį ir sek

madienį mūsų Kultūriniame 
Centre (Liberty Auditorijoj) 
vis būna koks nors pažmonys, 
būna kas nors veikiama. Taip 
bus* ir sekmadienį, gegužės 
15-tą. Tą dieną bus du svar
būs Įvykiai: bus uždaroma 
Dailės Parada ir bus..;

LKM (Liet. Kalbos Mokyk
lėlė) ruošia tą dieną savo 
1948-49' m. sezono užbaigimo

DORIS CHUBĖRK

vakarą su labai .Įvairia, pro
grama. Bus perstatyta scenon 
vieno veiksmo komedija “Nu
prausta puikybė,” i.KM nariai- 
mokiniai dainuos masiniai ir

solo, bus deklamacijos, bus 
tautinių šokių, bus pantomi
ma, ir bus smuiko solo.

Apie smuikininkę solistę, 
kuri pirmu kaitų pasirodys 
mūsų publikai Brooklyne, jau 
buvo rašyta kiek anksčiau šia
me skyriuje angliškai. O ta 
smuikininke yra Doris Chu- 
berk (Čuberkytė), jauna lie
tuvaitė, gabi smuikininkė iš 
Livingston, N. J.

Kaip matote, kiekviena pro
gramos dalis yra labai įdomi 
ir daug būtų galima parašyti 
apie kiekvieną iš jų atskirai. 
Bet, manau, bus įdomiau, kuo
met patys stebėtojai, pati pu
blika pamatys, išgirs ir įsi
tikins, o sykiu ir pasidžiaugs 
įvairia' tos dienos programa.

Prašome atsiminti, kad ta 
įvairumų programa bus duo
dama gegužės 15 d. Prasidės 
4 vai. po pietų. Po progra
mos seks šokiai prie Jurgio 
Kazakevičiaus orkestros. Įžan
ga į visą programą $1.25, vien 
tik į šokius—75 c.

Visi ir visos, .jauni, seni, ma
ži ir dideli, atsilankę tą die
ną i Liberty Auditoriją, turės 
daug malonumo. Nepraleiski
te progos — dalyvaukite.

Rengimo Komisija.

Viena Diena Padavė 12,000 
Prašymų Kelti Rendas

expedit
jog bus 
firmoms 

iki to 
jiems

savin inkams 
iki 30 nuošim-

skaitomi išnuo- 
daugiau 4 bu-

Nedarbas Valstijoje ir 
Mieste Didėja

Sustreikavo Foundrės
Darbininkai

Dr. Annette T. Rubinstein, 
Amerikos Darbo Kandidatė Į 
kongresą iš 20-jo kongresinio 
distrikto, įspėjo, kad rendau- 
ninkams gręsia visuotinas ren
dų' pakėlimas po priedanga 
pakėlimo algų pastatų 
žiūros darbininkams.

Algas ’ pakelti, sako jinai, 
reikėjo, bet namų firmos 
turėtų viso to lėšų suversti 
rendauninkų.

Distrikte rinkimai įvyks 
mėnesio 17-tą.

Matydamos daktarėje 
binstein savo reikalų ir taikos 
atstovę, distrikto moterys 
pradeda veikti už jos išrinki
mą. Šį sekmadienį, Motinos 
Dieną, moterys prie Broadway 
tarp 26th ir 106th Sts. pasi
statys stalus, prie kurių teiks 
distrikto gyventojams infor
maciją apie kandidatę ir rinks 
parašus už taiką. Darbui va
dovauja Amerikos Darbo Bar- 
tijos Moterų Taryba.

ne- 
ant

šio

Pirma diena po visašališko- 
jo valdinio “housing 
er’iaus” paskelbimo, 
namų savininkėms 
leista. kelti rendas'
laipsnio, kad rendos 
neštų iki 25 nuošimčių gry
no pelno, Didžiojo New Yor
ko raštines užplūdo namų 
kompanijų advokatai ir atski
ri savininkai su reikalavimais 
pakelti rendas.

Mažiesiems 
leista pelnyti 
čių.

Mažaisiais 
mojantieji ne
tus, didžiaisiais—turintieji po 
daugiau. ,

Savininkai kol kas turi 
gauti tam leidimą iš vietinių 
butams kontroliuoti valdinin
kų. Tačiau yra žinoma, kad 
juo didesnis savininkas, juo | 
greičiau jis tuos leidimus gau
na. Jo advokatai ir sąskaiti
ninkai gali lengvai parodyti 
dideles jo išlaidas išlaikymui 
namų ir “be galo didelį jo 
skurdą.” Mažiukams ir čia 
bus sunkiau, nes brangūs ad
vokatai atsieis brangiau už 2- 
3 būtų rendos pakeltą sumą.

Trurtiano valdžios leidimas 
kelti rendas viename tik New 
Yorko mieste gręsia pavojumi 
netekimo buto bent milionui 
asmenų. Dabartiniame visko 
brangume biedųuomenė vos 

inėmis rendo-
brangume biedn 
išsiverčia dabari 
mis.
Rendauninkai Organizuojasi

Lyginai taip jau New .Yor- 
ko Rendauninkų Tarybos 
(Tenants Council’s) įstaigos 
užplūdo išsigandusiais ran-
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dauninkais, susirūpinusiais ap
saugoti savo butą.

Vienatinis atsakymas, kokį 
jiems tegali duoti ir teduo
da tos tarybos,' yra:

Stokite tarybon > Veikime 
bendrai, nes tik vieningume 
glūdi eilinio žmogaus galybe! 
Stebuklingo kelio nėra.

Tarybos jau veikia, 
per savo pirmininką ' Paul 
Ross telegramoje Housing 
Expediter’iui Tighe E. Woods 
pareikalavo, kad jis atvyktų 
šią savaitę išaiškinti rendau- 
ninkams Įstatymą ir atsakyti 
į klausimus, kurie liečia ren- 
dauninkus.

Rendauninkų Tarybos rei
kalauja, kad jis tuojau atsa
kytų ir praneštų, kuriuo lai
ku ir kurioje vietoje jis tokį 
mitingą su rendauninkais su
tinka turėti.
Atrado Laiko Savininkams

Woods’tuojau po paskelbi
mo leidimo kelti vendas rado 
laiko pasikalbėjimams su na
rnų savipinkais, jis jiems kal
bėjo gegužės 3-čią, perpildy
tame mitinge. Jis matėsi ir 
su majoru O’Dwyer, taipgi su 
miestavąja rendų komisija. 
Miestavoji komisija, kaip at
rodo, liekasi mažareikšme, 
jos galia sutriuškinama Tru- 
mano ir jo kongreso padary
tu naujuoju rendoms Įstatymu 
ir jo valdininko Woods pa
tvarkymu. R—e.

ALDLD 2 Apskrities 
Kuopų Atydai!

ALDLD 2-ros Apskrities na
riai turime labai svarbią už
duoti atlikti pirm Įvyksiančio 
mūsų pikniko, kuris atsibus 
22 d. gegužės, Lindene. Jau 
gerokas laikas atgal buvo iš
siuntinėti su šiuo pikniku su
rišti bilietukai visoms kuo
poms. Kiek pastebėta, tai 
daugelis jų jau išplatinta, ta
čiau dar daug yra ir neišpla
tinta. Todėl čia noriu pri
minti tiems nariams, kurie tu
rite minimų bilietukų, idant 
stengtu metės tuos paskutinius 
bilietukus išplatinti, nepraleis- 
dami jokios progos, per šias 
kelias likusias dienas iki mū
sų pikniko.

/

Kadangi šis piknikas yra 
pirmutinis šio sezono pikni
kas, tai manome turėti daug 
svečių iš arti ir toli. Platini
mas kalbamų bilietukų dar 
daugiau paskatins žmones da
lyvauti mūsų piknike gegužės 
22 d., Lindene.

A. GILMANAS, 
ALDLD 2 Apskr. Pirm.

Mokytojai Kaltina 
Mokyklų Viršininkų 
Ragangaudysteje

CIO Mokytojų Unija praė
jusį antradienį, gegužės 3-čią 
paskelbtame pareiškime kalti
na Didžiojo New Yorko mo
kyklų viršininką William Jan
sen “trempime mokytojų lais
vės.” Tuo patimi, sako moky
tojai, jis peržengia ir valsti- 
jinį švietimui Įstatymą (State 
Education Law).

'Mrs. .Rose Russell, unijos 
atstovė Įstatymdavystės rei
kalams, sako, jog viršininko 
pradėjimas ' kamantinėti 6 
mokytojus, tarpe tų Abraham 
Lederman, unijos prezidentą, 
ir Celią Lewis Zitron, unijos 
sekretorę, rodo Į pasimojimą 
sudaužyti mokytojų uniją.

Kamantinėjamieji, norimi 
viršininkų apjuodinti, ragan- 
gaudystės purvais mokytojai 
eina savo pareigas po 17 iki 
26 metų. Kamantinėjimas 
skaudžiai veikia i juos ir Į vi
sus mokytojus. Russell pri
mena, jog viena iš šešių pir- 
nąiausia kamantinėtųjų, , Mrs. 
Minnie Gutridė, taip jautėsi 
Įžeista, jog Kalėdų vakarą 
nusižudė.

Pirmaisiais trimis su virš 
mėnesiais šių metų New Yor- 
ko valstijoje nedarbo apdrau- 
domis išmokėta apie kita tiek, 
negu Ipivo išmokėta, tuo pat 
laikotarpiu pernai. O tai ro-‘ 
do didelį darbų sumažėjimą.

Pernai’laikotarpiu nuo sau
sio 1-mos iki balandžio 22- 
ros buvo išmokėta $50,833,- 
242. šiemet tuo pat laikętar- 
piu išmokėta $97,725;432. X,.

ApdAmdai gauti leidimus 
pernai tuo laikotarpiu buvo 
išdavę 3,667,234 asmenims, o 
šiemet jau 5,059,548 asme
nims.

Apdraudos norinčių gauti, 
nedarbo paliestų yra kur kas 
daugiau, bet ne visi jie yra 
žinomi 
raštinei, 
kreipia,

Bedarbiai, kurie pernai jau 
išėmė savo nedarbo apdraudą. 
ir kito darbo nebegavo, neturi 
teisės daugiau gauti apdrau
dos :

Ir tie bedarbiai, kurie dirb
davo neapdraustuose darbuo
se. O neapdraustų dar tebėra 
daugybė, tarpe tų farmų ir 
namų tarnybos darbininkai, 
taipgi industriniai darbinin
kai tų įstaigėlių, kuriose sam
do mažiau keturių darbinin
kų.

Vien tik šiais metais jau 97 
tūkstančiai darbininkų išbaigė 
savo apdraudos gavint

Ką daro išbaigusieji nedar
bo apdraudą?

Turėjusieji laimės turėti 
geresnius uždarbius, mažiau 
ligų ir kitų nelaimių, gyvena 
iš sutaupą, kurias tikėjosi 'pa
silaikyti gal nusipirkimui na
muko, auto, senatvei. Netu
rintieji sutaupą eina prašyti 
pašalpos, kęsti įžeidžiančius 
kamantinėjimus tarsi jie būtų 
kokie 
kai to 
nėra, 
gauna, 
šiemet 
000 daugiau negu pernai tuo 
pat laikotarpiu.

To viso skurdo darbinin
kams nebūtų, jeigu nedarbo 
apdrauda bųtų. praplėsta ir 
pratęsta. Pernai .New York o 
valstijos firmoms iš nedarbo 
apdraudos iždo sugrąžino 
$127,000,000. Visais karo me-

nedarbo apdraudos
Ton raštinei) nesi- 

jai yra nežinomi:

kriminalistai, kaltinin- 
viso, A ad jiems darbo 
Tik kelintasis pašalpą 

Tačiau ir pašalpomis 
jau išmokėta $6,500,-

New Yorko Miesto Jauni
mo Taryba Įsteigia prie ma
gistrato teismų psychiatrinę 
kliniką 16 iki 21 metų jau
nuoliams, patekusiems teis- 
muosna.

RANDAVO.JIMAI
Pasirandavoja vienas didelis for- 

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

(103-11)5)

SUSIRINKIMAI
VISŲ ATYDAI

Lietuvių Kalbos Mokyklėlės na
rių, valdybos ir rėmėjų masinis su
sirinkimas įvyks šeštadienį, geg. 7 
d., 7 vai. vak. Liberty Auditorijoj, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Visi prašomi’ skaitlihgai daly
vauti.— Valdyba. (105-106)

RICHMOND HILL
EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13 kp. ir LLD 185 kp. susi

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

BROOKLYN7 N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks 5 

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

MAŠPETĮVN. 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. Karlonas, 
pirm. (704-105)

- • ... .... V-
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GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
, ji—2 dienomValandos: jg_8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

GERIPIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

i 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 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

tais ))• tuoj po karo, kai ne
buvo arba mažai buvo bedar
bių, sugrąžindavo bosams iš 
to iždo po daugiau. Jeigu to 
iždo būtų neišeikvoję bosams, 
dabar darbininkai galėtų gau
ti apdraudos už ilgesnį laiko
tarpį, po didesnę sumą.

Tačiau yra paika, to visko 
norėti. Argi mūsų darbo žmo
nės turi nors kokį balsą, nors 
vidutinę atstovybę valdžioje? 
Neturi. Nedarbo paliestieji 
darbininkai dabar atsimoka 
už savo ir mūsų visų nepai
symą rinkimų, palikimą visos 
valdžios ponams. A.

Mrs. Florence Arnold, 23 
metų, rasta plūduriuojant 
Long Beach pajūryje. Ji din
gusi praėjusį pirmadienį iš li
goninės, kur ji nesenai gim
dė kūdikį. Matomai, gimdy
mas sukrėtė jos nervus, o pa
galbos h> priežiūros tinkamos 
nesant, ji nusižudė.

Virš 1,050 darbininkų už- 
streikavo American Machine 
8i. Foundry Co. šapas, 5502 
2nd Ave., Brooklyne, praėjusi 
pirmadienį, unijai paskelbus 
darbininkams, kad firma at
sisako nuoširdžiai derėtis. {

Unija, CIO United Auto 
Workers Lokalas 116-tas, rei
kalauja po 25 c. algos priedo 
ir kitų pagerinimų.

Darbininkai, buvę nariais 
pažangiųjų vadovybėje esa
mos United Electrical Workers 
Unijos, lokalo 475-to, neseniai 
buvo įvilioti į automobilistų 
uniją. Tam naudojo argu
mentą, kad būk atsiskyrus 
nuo pažangiųjų unijos būsią 
lengviau derybose.

Dabar darbininkai įsitikino, 
jog tas nieko jiems ne paleng
vino, kad be kovos nieko ne
galima gauti. Jie sustreikavo 
ir išėjo pikietuoti.

Gegužės 3-čią New Yorke 
šilumos buvo 78 laipsniai. 
Normališka tai dienai yra 56 
laipsniai.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

Valandos:

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

*71 TDD’G DAD All GRAND STREET£111 O E> Al t BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN >

' DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
Telefonas *TV|?T 17VTQTO1V
EVergreen'4-7729 A JLjJL/JLj V JLOJlVZll

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

•
32 Ten Eyck St.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE '

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Gegužes 5, 1949
I U .. . I




