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Visi laukia Amerikos, An-
glijos, Francūzijos ir Tarybų 
Sąjungos užsienio reikalų mi-x 
nistrų konferencijos. Ji įvyks 
už poros savaičių Paryžiuje. 
Joje dar kartą bus svarstomas 
visos Vokietijos likimo klau
simas.

Kas iš šios konferencijos 
išeis? Ko iš jos laukiama?

Su įsteigimu vakarinės Vo
kietijos valstybės Vokietijos 
padalinimas tampa istoriniu 
faktu. Sunku tikėti, kad Pa
ryžiaus konferencija ką nors 
pakeis.

šanghajuje pakarta devy
niolika žmonių už “ardymą 
ramybės.“ Juos pakorė čian- 
giniai budeliai, kurie tą did
miesti te be vai d o.’

Bet korikų viešpatavimo 
dienos baigiasi. Jie patys tai 
žino, žino, bet nepaiso. Mat, 
jie taipgi žino, kad paskutinė- 

minutėje jie sės į lėktuvą 
atskris Amerikon. čionai 
jie bus didvyriais priimti 
pagerbti.
Argi panašiai daugybė hit

lerinių korikų nesurado mūsų 
Šalyje prieglaudos?

j e 
ir 
gi 
ir

Užvakar suėjo lygiai keturi 
metai nuo Vokietijos pasida
vimo.
-^Daug kas per tuos ketveris 
im)tus įvyko, daug kas pasi
keitė. Bet pasikeitė ne ge- 
rojon pusėn. Pasikeitė blo- 
gojon pusėn. Vokietija atsta
toma ant senųjų kojų. Kapi
talo šalyse siautėja karo kurs
tytojai.

Pavojus didelis, 
baisus.

Kova už taikos 
yra vyriausia visos 
užduotis.

pavo jus

išlaikymą
žmonijos

John Santo tarnavo Amerikos 
armijoje, kariavo už Ameri
ką. Sugrįžęs iš karo, jis tapo 
New Yorko miesto transpor
to darbininkų unijos organi
zatorium.

Už tai jis nepatiko valdžiai. 
Ji negalėjo tapti piliečiu. Pa
galiau tapo nuteistas išdepor- 
tavimui.

Taip
< gino.

jam Amerika atsily-

Krupavičius reikalau- 
Amerikos lietuviai bū- 

Jis sako, kad 
reikia

O iš kur juos

Kun.
ja, kad 
tų aptaksuoti.
“Lietuvos išvadavimui 
daug pinigų.
gausi? Amerikos-Lietuvių Ta
rybos vajus aiškiai parodo, 
kad savanoriškai mažai kas 
teaukoja.

Krupavičius numato pavojų. 
Nebus pinigų, nebus iš ko 
Krupavičiui ir Sidzikauskui iš
silaikyti.

Labai galimas daiktas, kad 
parapijonai bus aptaksuoti. 
Kunigai bažnyčiose užriks, 

*kad tokia jau Dievo valia ir 
i f žmonės turės klausyti.

Tam nesipriešintų nei Gri
gaitis su Va idyl a.

Klerikalų Amerikos redak
torius sakosi matęs New Yor
ko Gegužės Pirmosios eiseną 
Aštuntąja Avenue. Jis sako, 
kad tai buvo demonstracija 
“už komunizmą prieš kapita
lizmą.“

Betgi visoje demonstracijo
je niekas nešaukė “šalin ka
pitalizmas, lai gyvuoja komu
nizmas !“

Tas tik parodo, kad šis 
žmogus nesuprato, ką jis ma
tė.

? Gegužinė demonstracija bu
vo už taikos išlaikymą.
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Kinų Liaudininkai 
Perkirto Priešam 
Pabėgimo Gelžkelį
Liaudies Kovūnai už 15 Mylią nuo Šanghajaus; Atakuoja 
Tsingtao; Tautininkai Nužudė 22 Liaudiškus Kinus

Šanghai. — Kjnų Liau
dies Armija užėmė Tung- 
siang miestą su geležinke
lio stočia; tuo žygiu užkir
to tautininkų kariuomenei 
pabėgimą iš Hankovo did
miesčio į vakarus.

Dabar liaudininkai 
miasi link Nančango 
žinkelių mazgo. Kai 
dies Armija pasiektų 
čangą, tai nukirstų 
šimtams tūkstančių
ninku ištrūkimą iš Hanko
vo į pietūs.

Nuo Tungsiango yra 48 
mylios iki Nančango.

Tautininkų komanda pra
neša, jog komunistų-liaudi- 
ninkų armijos junginiai įsi
veržė į tautininkų pozicijas 
ties Kaitingu, 15 mylių nuo 
Šanghajaus. ;

Tautininkai tdipgi sako,

gru

Liau- 
Nan- 
trims 
tauti-

kad Liaudies Armija ata
kuoja juos ir Tsingtao uos
te, rytinės Kinijos kampu
tyje.

Tsingtao buvo Amerikos 
karo laivų ir marinų sto
vykla. Teigiama, kad ame
rikonai jau pasišalino iš 
Tsingtao, bet jie apsistoję 
laivuose jūroje netoli į ry
tus nuo to uosto.

Tautininkų komanda Šan
ghajuje sušaudė gatvėse du 
narius vadinamo tautinin
kų revoliucinio komiteto už

riuomenę sukilt prieš ko- 
mandierius tame mieste. 
Per kelias dienas pirmiau 
tautininkai sušaudė gatvė
se 20 tariamų kairiųjų, ku
rie raginę atiduoti Liaudies 
Armijai tą 6 milionų žmo
nių miestą.
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Berlyno Kairieji Šaukia 
Atmest Vakarinę Valstybę

Berlin. — Šio miesto ir 
rytinės Vokietijos Socialis
tinės Vienybės Partijos va
dai (komunistai - socialis
tai) atsišaukė į vakarinės 
Vokietijos politinius vadus, 
kad atmestų Vakarų Vokie
tijos valstybės steigimą, at
skirai nuo sovietinio Vokie
tijos ruožto. Jie reikalauja 
vienos demokratinės val
džios ištisai Vokietijai.

Sovietų Sąjunga kartoti
nai smerkė anglus -ameri
konus ir francūzus už va
karinės Vokietijos skėlimą 
nuo rytinės. Sovietų vy
riausybė nurodė, kad jie 
laužo ' Keturių Didžiųjų 
konferencijos nuta rimą 
Potsdame dėl vieningos vo-

Valdžia Spiria Greit 
Užgirt Atlanto Paktą

Sovietai Jau Įsake 
Atidaryt Važiuotę 
Į Vakarinį Berlyną

/ ■■ -. ...— ■
Berlin. — Karinis Sovie

tų gubernatorius Vokieti
jai, įsakė nuo vidunakčio iš 
trečiadienio į ketvirtadienį 
atidaryt amerikonam, ang
lam ir francūzam važiavi
mą traukiniais ir automo
biliais per sovietinį ruožtą 
į vakarinę Berlyno dalį, už
imtą anglų - amerikonų ir 
francūzų.

Už 40 valandų pirm va- 
žiuotės leidimo sovietinė 
vyriausybė iš rytinės Ber
lyno srities'atidarė elektrą 
vakariniam Berlynui. So
vietinėje miesto srityje yra 
didžiausios elektros daryk
los (jėgainės).

Bet Sovietai neįsileidžia 
vakarinių talkininkų mar
kių į rytinį Berlyną.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
centro TELEGRAMA 
DEL ATLANTO PAKTO

Namų Savininkai 
Reikalauja Palikt 
Rendas Jų Valiai

Šiomis dienomis Amerikos Lietuvių Centras pasiuntė 
senato užsienio reikalų komiteto pirmininkui senatoriui 
Tom Connally Washington, D. C., tokio turinio telegra
mą: 1
Senator Connally,
Chairman Foreign Relations Committee
Washington,1 D. C.

We ask you and your Committee tp reject North At
lantic Pact as a treaty leading towards new world war.

AMERICAN LITHUANIAN CENTER

Brooklyn, N. Y.

Roy Mizara, Chairman
John Gasilinas, Secretary.,

FORDAS DŽIAUGIASI
REUTERIO PAKVIETIMUI

Detroit. — Walteris Reu
th er’is, dešinysis CIO Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos pirmininkas, pakvietė 
Henry Fordą į derybas dėl 
65,000 darbininkų streiko 
baigimo. Streikas vedamas 
prieš paskubos didinimą 
River Rouge ir Lincoln au
tomobilių fabrikuose.

Fordas sutikęs priimti 
Reutherio pasiūlysią; sako, 
“aš džiaugiuosi, kad mano 
atstovai sueis į derybas su 
Reutherio vadovaujamu ko
mitetu.” . ' ■ *

Reutheris viešame pa
reiškime apgailestavo, kad 
pats Fordas asmeniškai ne
sutiko. dalyvauti derybose.

Antradienį prasidėjo de
rybos tarp Fordo kompani-

jos atstovų ir Reutherio 
vadovaujamo unijos komi
teto.

Pranešama, kad ir prez. 
Trumano tarpininkai daly
vausią derybose.
Reikalauja Pašalint Pavo
jus Gyvybei ir Sveikatai
Dearborn, Mich, —r Bent 

600 pikietininkų prieš už- 
streikuotą River Rouge 
fabriką pasirašė reikalavi
mus ne tik panaikinti ne
žmonišką paskubą visuose 
auto, darbuose, bet taipgi 
pašalinti pavojus gyvybei 
ir sveikatai.

Fordo auto, kompanija 
spyrė 22 nuošimčiais dau
giau darbo atlikti už tą pa-

ATMUŠTAS MASS. BILIUS 
PRIEŠ KOMUNISTUS

Kreipiasi į Teismą, kad Panaikintų Rendu Nustatymą; 
Bet įnamiai Smerkia Valdžią už leidimą Kelt Rendas

New York. — Namų Sa
vininkų Komitetas užvedė 
bylą federaliame apskrities 
teisme, reikalaudamas at
mest naująjį Jungtinių Val
stijų įstatymą dėl gyvena
mųjų namų rendų kontro
lės. Savininkai sako, kad 
tas įstatymas esąs “priešin
gas šalies Konstitucijai.”

Savo skunde savininkai 
taipgi tvirtina, kad Kongre
sas “neteisėtai” leido valdi
niam namų direktoriui 
Tighe’ui Woodsui nustatyt, 
koks turėtų būti “tinkamas 
pelnas” savininkams.

Woodso Patvarkymas
Woods yta išleidęs tokį 

patvarkymą:
Savininkams keturių ar 

mažiau namų-apartmentų 
privalo būti tiek pakelta 
renda, kad jiem liktų 30

Atlanto Paktas Gręsia 
Greitu Karu, Įspėja 
Buvęs Valdininkas .

Jeigu

Washington.— Preziden
to Trumano - Achesono 
valdžia daro spaudimą Se
nato užsienio reikalų komi
tetui, kad kuo greičiausiai 
užgirtų karinę Atlanto su
tartį - paktą. To reikalauja 
ir demokratas senatorius 
Connally, komiteto pirmi
ninkas, ir republikonų va
das senatorius Vandenber- 
gas.

Jie stengiasi pervaryti 
Atlanto paktą pirma, negu 
susirinks keturių didžiųjų 
talkininkų užsieninių mini
strų konferenciją Paryžiu
je gegužės 23 d., Vokietijos 
klausimams spręsti.

Kaip Trumano valdžia, 
taip ir senatoriai Connally 
ir Vandenbergąs nori, kad 
Atlanto pakto užgynimas 
būtų naudojamas kaip gra
sinimo įrankis prieš Sovie
tų ministro pasiūlymus to
je konferencijoje.

Anglai-Amerikonai Norėję 
Nuleist Sovietam Kraują -

Maskva.— 'Jungtinės Val
stijos ir Anglija 
mirtinai nuteisti 
kraują praeitame pasauli
niame kare, — sako marša
las Vasilius D. Sokolovskis 
rašydamas Pravdoje. —To
dėl anglai - amerikonai ati
dėliojo antrojo fronto ati
darymą iš vakarų prieš na
cius.

’Sokolovskis, Sovietų gink
luotų jėgų ministro pava
duotojas, buvęs karinis So
vietų gubernatorius

norejo 
Rusijai

Vokie-

ameri- 
antrąjį

ORAS.— Giedrą, vėsiau.

— Jeigu anglai - 
konai būtų atidarę 
frontą, tai Hitleris nebūtų 
galėjęs padaryti didžiojo o- 
fensyvo prieš Sovietų Są
jungą Ii942 m. vasarą. Bet 
Jungtinės Valstijos ir Ang
lija geidė, kad Rusijai taip 
būtų nuteistas kraujas, kad 
ji taptų priklausoma nuo 
Amerikos ir Anglijos. '

Boston. — Massachusetts 
valstijos senatas didžia 
dauguma balsų atmetė ra- 
gangaudišką bilių, reika
laujantį baustinai uždraust 
komunistinį mokymą.

Valstijos seimelio atsto
vų rūmas jau buvo priėmęs 
tą bilių, kuris sako:

— Kas tik piktažodžiaus 
prieš Šventosios Dvasios ar 
Jėzaus Kristaus vardą arba 
rems bedieviškojo komuniz
mo mokymus, kiekvienas 
toks bus už tai baudžiamas 
iki vienų metu kalėjimo ir 
$300.

CIO ir Darbo Federacijos 
unijos, ‘ Progresyvių Parti
ja, studentai, Komunistų. 
Partijar žydų ir kitų par 
žangūnų organizacijos pa
siuntė savo atstovus pas 
kiekvieną valstijos senato-, 
rių namie. Jię asmeniškai 
ragino senatorius atmesti

tą ragangaudišką pasimoji- 
mą prieš minties laisvę.

O kai senatas susirinko 
pirmadienį, tai Civilių Tei
sių Kongresas suruošė de
monstraciją prie valstijos 
seimelio rūmu. Demons
trantai nešė iškabas su to
kiais obalsiais:

— Mums reikia rendų 
kontroles, o ne minties kon
troles! Mes norime darbų, o 
ne raganų gaudymo! Hitle
rio prieš-koniųnizmas reiš
kė fašizmą!

Kada senatas priėjo prie 
balsavimo. . tiktai keletas 
balsų pasisakė už tą bilių. 
Didžioji dauguma senato
rių griausmingais šauks
mais atmetė jį.
' Štai kaip energingas pa- 
žangūnų sujudimas pavei
kė Mass, valstijos senatą 
atmesti tą aršų bilių.

Washington.
Jungtinių Valstijų Senatas 
greitai užgirs karinį Atlan
to paktą, tai ši šalis bus į- 
velta' karan prieš Rusiją 
greičiau kaip per vienus 
metus, pareiškė Yale Uni
versiteto profesorius Ed
win Borchard.

Savo telegramoje Senato 
užsienio reikalų komitetui 
jis ragino atmesti tą pak
tą. Prof. Borchardas pir
miau buvo Jungtinių Vals
tijų valdinis atstovas Tarp
tautinėje Teisių Komisijo
je.

Demokratas senatbrius 
Tomas Connally, Senato 
užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas, piktai mėgino 
užčiaupti lūpas republiko- 
nam senatoriam .Arthurui 
V. Watkinsui ir Forrestui 
Donnell’iui, kurie kalbėjo 
prieš urminį Atlanto pakto 
užgyrimą.

nuošimčių pelno po-visų iš
laidų atskaitymo. Savinin
kams daugiau najnų-apart- 
mentų leidžiama pabran
ginti rendas tiek, kad jie 
gautų 25 nuošimčius gryno 
pelno.

Kur įnamiai “savanoriai” 
nesusitarė su savininkais 
pakelti rendas 15 nuošim
čių pagal senąjį įstatymą, 
tai rendos gali būti tiek pat 
padidintos pagal naująjį į- 
statymą, kaip Woods aiški
no reporteriams.

Namų savininkai žada ei
ti net į šalies Aukščiausiąjį 
Teismą, reikalaudami pa
naikint rendų tvarkymo į- 
statymą, kurį jie vadina 
“prieškonstituciniu.”

Įnamių Judėjimas prieš 
Rendų Kėlimą

New Yorke ir kituose 
miestuose išsivysto judėji
mas prieš rendų brangini
mus pagal Woodso patvar
kymą.

New Yorko Įnamių Ta
pyba Jau suruošė penketą 
demonstracijų prieš fede
rates rendų kontrolės įstai
gas ; reikalavo atšaukt 
Woodso leidimą rendoms 
branginti. Šimtų motinų ir 
vaikų pikietas reikalavo už 
tai pašalint valdinį namų 
direktorių Woodsą.

Įnamių Taryba planuoja 
visą-miestinę protesto de
monstraciją prieš federalę 
apskrities rendų kontrolės 
raštinę Empire State Buil- 
dinge.

Izraelis Bus Priimtas 
Į Jungtines Tautas

Dulles—Jankių “Smegenys” 
4-rių Didžiąją Sueigoje

Iš Komunistų Teismo
Priešunijinis šnipas Taip

Pat “Svietkas
New York.-— Valdžia pa

šaukė dar vieną FBI šnipą 
— Williama Cummingsą — 
liudyti prieš komunistų va
dus. Cummings pasakojo, 
būk Ohio valstijos komu
nistų suvažiavime 1945 m. 
tūli vadai kalbėję, kad “at
einąs laikas” Amerikos val-i 
džią nuversti.

Komunistų advokatai, 
perklausinėdami Cumming-

są, privertė jį prisipažinti, 
kad slaptosios FBI policijos 
agentai 1943 metais įstatė 
jį kaip šnipą į komunistų 
organizaciją. Cummings
taipgi priverstas prisipa
žinti, kad jis, būdamas CIO 
Automobilių ^‘Darbininkų 
Unijos nariu, šnipavo prieš 
uniją.

Komunistų -advokatas 
Gladsteinas prote s t a v o, 
prieš pasakiškus to “sviet- 
ko” plepalus. Teisėjas Me
di atmetė protestus;

Washington. — Pręzid. 
Trumanas pakvietė reakci
nį republikoną Johną Fos- 
terį Dullesą, Wall t S try to 
advokatą, kad nuvyktų į 
Paryžių ir duotų ameriko
nam patarimus Keturių Di
džiųjų konferencijoj — 
Jungtinių Valstijų, Angli
jos, Sovietų ir Franci jos 
užsieninių ministrų. Dulles 
sutiko “patarnauti”.

Kuomet* republikonas 
New Yorko valstijos guber
natorius Tomas Dewey 
pernai kandidatavo į prezi
dentus, tai Dulles buvo De- 
wey’o patarėjas užsieniniais 
klausimais.

Washington. — Praeitą 
šeštadienį suėjo prez. Tru- 
manui 65 metai amžiaus.

Lake Success, N. Y.—Spe
cialus Jungtįnių Tautu a- 
asamblėjos (seimo) politi
nis komitetas 33 balsais

• prieš 11 užgyrė rezoliuciją, 
raginančią priimt Izraelio 
valstybę į Jungtines Tau
tas. 13 komiteto ,narių su
silaikė nuo balsavimo.

Tvirtinama, kad ir Jung. / 
Tautų asamblėja nu tars' 
priimti Izraelį. Naujo na<_ 
rio priėmimui reikia dviejų 
trečdalių asamblėjos balsų.

Amerikos ir Sovietų at
stovai komitete rėmė Izra
elio priėmimą. Anglijos de
legatas ir tūli Skandinavi
jos ir Lotyniškos Amerilįps 
kraštų atstovai susilaikė 
nuo balsavimo.

ATIDĖTAS GELEŽIN
KELIEČIŲ STREIKAS

Cleveland, Ohio. — Pen
kiolikos vakarinių geležin- 
keĮių Lokomotyvų Brolijos 
va- 
atidi jo streiką, kuris pra
diniai buvo šaukiamas ge
gužės 11 d.

Pamatinis jų, reikalavi
mas yra duoti antrą maši
nistą prie didelių dyzelinių 
lokomotyvų. Dėl to dabar 
ir tęsiamos derybos.

i dar keliolikai dienų
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Darbininltg Kova Pries “Speed Up” Sistemą
Detroite, aiškiau: Dearborne (Mich.), ' sustreikavo 

Fordo darbininkai, protestuodami prieš paskubos (speed 
up) sistemą, įvestą Fordo fabrikuose. Šiuos žodžius ra
šant, streiko pabaigos dar nesimato, nors apie ją kalba
ma.

Šis Fordo darbininkų streikas neprasidėjo be niekur 
nieko. Tai buvo lauktas ir tikėtas dalykas.

Turime žinoti, jog tuojau po karo samdytojai pradė
jo galvoti apie paskubos darbą savo fabrikuose. Jų pro
duktams rinkos buvo plačios, žmonės buvo pasiilgę viso
kių produktų, kurių karo metu mažai tebuvo gaminta 
arba visai nebuvo gaminta. Samdytojų laukė milžiniški 
pelpai ir jie darė viską, kad juo daugiau produktų paga
minus, juos pardavus ir gavus juo daugiau milijonų do
lerių pelnų..

Automobilių fabrikantai ypačiai griebėsi už paskubos 
sistemos. Kas gi! Paleidžia greičiau konvejerius, konve
jeriai, kurie iš žmogaus padaro mašinos dalelę, verčia 
darbininkus greičiau dirbti, na, ir išeina daugiaM auto
mobilių !

Daily Workerio kolumnistas, nuolatoš rašąs apiė dar
bo unijas ir darbininkus, George Morris, aną dieną žy
mėjo, jog paskubos sistemos įvedimui pritarė ir darba
vosi ir dešiniųjų unijų vadovai.

Dar 1947 metais National Planning Association. įstai
ga padarė pareiškimą, raginantį fabrikų administrato
rius ir darbininkus kooperuoti “gamybai pakelti.” Po tuo 
pareiškimu pasirašė 33 ADF ir CIO vadųvai, jų tarpe 
Walter Reuther, James B. Carey, Emil Rieve, Clinton 
Golden ir kiti.

Tuo pareiškimu, ta sutartimi skmdytojai labai džiau
gėsi. Va, galvojo jie, net ir organizuotų darbininkų vadai 
mums pritaria!

Bet eiliniai darbininkai tam nepritarė. Jie jautė ant sa
vo kailio, jog ši paskubos sistema naikina jų sveikatą la
bai smarkiai, o be to, ši paskubos sistema greitina nedar
bą, krizę. Nes, juo greičiau produktų bus pagaminta 
perviršius, tuo greičiau prasidės nedarbas, jie bus pa
leisti iš fabrikų, teigia darbininkai.

Jeigu, sakysime, su paskubos sistema būtų kilusios ir 
darbininkų algos, — nebūtų bu^ę taip baisu. Deja, algos 
nekilo, gyvenimas jų sunkėjo ir tolydžio, paskubos siste
ma, regimai naikino jų pajėgumą.

Va, tai ir privertė darbininkus streikuoti.
Dėl šito streiko, sakoma, jau nedirba apie 100,000 dar

bininkų. Fordas grasina, jog, girdi, jis dar daugiau fab
rikų uždarysiąs, jei streikas prasitęs. Iš viso, girdi, bus 
pašalinta iš fabrikų 200,000 darbininkų (per visą kraš
tą).

Kaip ten bebūtų, darbininkai ryžtingai laikosi. Jie ži
no, <kad jų reikalavimai yra teisūs, kad vienintelė prie
monė savo buičiai padėti yra streikas.

M'es linkime streikuojantiems darbininkams vieningai 
laikytis ir laimėti.

Reikia Pastoti Tam Kelias!
New Jersey valstijos sostinėje,' Trenton, N. J

negrąi yra nusmerkti mirti elektros kėdėje, — nusmerk- 
ti už žmogžudystę, kurios jie neatliko, nes juos teisiant savimi, 
jokių aiškių tam įrodymų nebuvo pateikta.

Net ir vidutinis pilietis, mažai besidomįs “gilesniais 
klausimais”, supranta, kad toks “teisėtumas”, koks bu
vo parodytas šitiems šešiems negrams'Trentone, yra tei
sėtumo pajuoka, daugiau niekas.

Šiuo metu, todėl, Amerikos žmonės, vadovaujant Civil 
Rights Kongreso (Kongreso Civilinėms Žmonių Teisėms 
Ginti) renka parašus, renka protestus, reikalaudami 
naujo teismo negrams, uždarytiems mirties kameroje.

Teismas, be abejojimo, įvyks' Civil Rights Congress 
pasiėmė jų bylą vesti ir 'pasisamdė žymųjį advokatą 
-John Rogge negrams ginti.

Tolydžią Civil 
ka^ piliečių parašus, — parašai renkami per 
Jungtines Valstijas 
išleistu iš kalėjimo nekaltus žmones, jkištūs į kalėjimą ir 
nusmerktus mirti tik dėl to, kad jų oda yra juoda.

^Tačiau, kuomet “Trentono šešių” (taip vadinami da
bai* šitie nusmerkti negrai) klausimas yra pastatytas 
prieš visuomenės akis, nejuntant, rodosi, nei iš šio, nei 
iš to, iškilo naujas skandalas.

Štai, Virginia valstijoje buvo suimti septyni negrai ir 
apkaltinti “prievartavime” vienos baltos moters. Tarp 
sUihitųją yra vienas 37 metų amžiaus vyras, tėvas pen
kių riiažų kūdikių.

'Šitie septyni asmenys kaip bematant buvo suareštuoti 
ir be nič nieko atiduoti teisman, o teismas akimirkoje 
nusmerkė juos mirti. Tai įvyko visai neseniai, niekam be
veik nežinant. Tai įvyko Martinsville, Va.

Keturi, negrai nusmerkti mirti liepos 15 dieną, o trys 
— liepos 22 d.

Tai kitas “Scottsboro įvykis,” skelbia spauda.
Iš tikrųjų, tai yra Scottsboro skandalingos bylos pa

kartojimas. L
Jei visuomenė tylės, tai šitie septyni asmenys ir bus 

nužudyti be jokio visapusiškesnio teismo, be jokių cere-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
....... ..................................... !■■■! i WiiiiMimii i

Tie politikai dedasi neva 
Amerikos ir Vakarų Euro
pos reikalų gynėjai. Jie vėl 
įrodinėja, kokia yra didelė 
galybė Maskvos rankose, 
kaip baisiai pavojinga tą 
galybę suerzinti. Jie tačiau 
įrodinėja, kad j ta galybė, jei 
tik jos neerzinti, tai tikras 
nekalčiausias avinėlis, dėl 
kurio niekam nei plaukelis 
nepajudės. *Esą, tai niekis, 
kad toji galybė įsigali Toli
muose Rytuose, kad ji ten’ 
naujus didžiausiūs plotus 
apžioja. Esą, nesijaudinkit 
dėl to — jeigu perdaug ap
žios, tai pati užsprings, žo
džiu sakant, tik nedarykit 
nieko, tik ramiai miegokit, 
o viskas bus tvarkoj. . .

Jubiliejaus Atžymėjimas

šeši

FE1KERIAI IR 
RED1BĖITERIAI

“Daily Worker” nurodo, 
kad kaip tik tos pačios jė
gos, kurios šiandien' taip 
žiauriai puola komunistus, 
norėtų sunaikint visą Ame
rikos darbininkų judėjimą. 
Štai faktas. Kongreso Ne- 
amerikinės Veiklos Komi* 
teto pirmininku yra ponas 
Wood. Bet kaip tik tas pats 
Wood Atstovų Bute įnešė 
bilių, kuris tik iš vardo at
šaukia Taft-Hartley įstaty
mą, bet palieka visus to į- 
statymo anti - darbininkiš
kus nuostatus. Tas parodo, 
kad kurie redbeitina komu
nistus, tie griauna darbo li
nijas.

Kitas didelis redbeiteris 
yra senatorius Homer Fer
guson iš Michigan, republi- 
konas. Jis reikalauja, kad 
būtų atgaivintas ir priim
tas Mdndt-Nixon bilius, ku
ris įstatymu uždraustų A- 
merikos Komunistu Parti
ją. Tuo tarpu jis pripažįsta, 
kad jokių įrodymų nesiran
da, jog Komunistų Partija 
skelbtų spėkos ir prievar-j 
tos naudojimą prieš val
džią. O kaip tik tuo yra pa
grįstas visas ssuokalbis • 
prieš vienuolika komunistų 
vadų, kuriuos New Yorke 
teisia teisėjas Medina.

“Daily Worker” ir sako:
“Viena redbeiterių klika 

netiki, kad 'spėkos ir prie-z? 
vartos’ apgavystė galėtų 
jiems patarnauti. Ji nori 
primesti komunistams ‘už
sienio agentų’ apgavystę, 
kad nuvarius komunistus į 
nelegalų politinį gyvenimą. 
Kita klika mano, kad šitas 
primetimas ■ yra per daug 
žioplas, ji nori panaudoti 
‘spėkos ir preivartos’ apga
vystę. Kiekviena klika tuo- 1 
mi paliudija, kad kitos kli
kos apgavystė prieš komu
nistus yra apgavystė.”

“Daily Worker” 
kad vėl Amerikos 
siųstų protestus 
zprieš atgaivinimą

miego pabudęs, jis garsiai 
šaukia:

Tas nusileidimas ištiktųjų 
nėra toks jau nusileidimas. 
Maskvos tikslas senai buvo 
—kaip nors atnaujinti nutrū
kusias Keturių Didžiųjų de
rybas dėl Vokietijos, o drau
ge ir dėl visos Europos. To
se derybose Maskva vis dar 
tikisi sulaukti grįžtant Tehe
rano-J ai tos laikų, k a d a 
ChYirchilliš ir Roose veltas su
tiko su viskuo, ko tik Stali
nas reikalavo.

Dabar taip klausimas ir 
statomas: panaikiname Ber
lyno blokadą, bet sėskimės 
prie stalo tartis.

Taip, matomai, iv bus. Ber
lyno blokada bus panaikinta 
ir vyks Keturių Didžiųjų mi
ll isterių konferencija. Rusai 
norėjo, kad pirma prasidėtų 
konferencija, o tada jie, nors 
ir tą pačią dieną nuimtų blo
kadą. Vakariečiams reika
laujant,1 jie sutiko, kad blo
kada būtų nuimta gegužės 
12, o konferencija prasidėtų 
Paryžiuje gegužės 23.’
O kas blogiausia, jo su

pratimu, kad Maskva jau 
labai gražiai galvas apsuko 
mūsų diplomatams ir gal
vočiams. Jis rašo, geriau, 
gailiai verkia:

Kaip Varlės pavasarį po 
žiemos miego išlenda iš po 
atšilusios dumblo plutos ir 
pradeda užkimusiais balsais 
kvarkti, taip dabar tam tikri Į 
politikos žinovai, ilgą laiką i 
tylėję, vėl užkvarke apie tai, j 
kad vienintelis būdas pa-' 
siekti taikos, tai. santykine-1 
se su Maskva lai k.i 
“gyventi ir leisti gyventi”... ■

Tai Reiškia: laikykime, | 
kas ka turime nesikiškime i *• , 
į tai, ką kiti turi.

Rasteniui, žinoma, nebū
tų taip pikta, jeigu toji 
Maskva išgvoltavotų tiktai 
tuos kietai miegančius mū
sų kvailus diplomatus. Jis

ragina, 
žmonės 
Senatui 
Mundt- 

! Nixon biliaus. Pavojus vėl 
toks pat, koks buvo pernai. 
Pernai protestais pavyko 
tą bili# atmesti. Šiemet rei
kia tas pačias pastangas 
pakartoti.

C o n g r e s s ren- 
visas 

— reikalaujant, kad gubernatorius

IR DŽIAUGIASI 
IR VERKIA

Smetonininkų Dirvos 
daktorius nebesusikalba su

\ Savo vedamajame 
straipsnyje jis džiaugiasi ir 
gailiai verkia. Vienoje vie
toje jis mano, 
Sąjunga tapo 
klupdyta ant kelių 
Berlyno blokados. Girdi:

Maskva pamatė, kad jos 
įtakai tolyn plėstis durys 
užsidaro ir spaudimas gali 
prasidėti iš kitos pusės... 
Tad reikia Vakarams “su- 

. maišyti kortas,” sukliudyti 
jų tvarkymąsi ir stiprėjimą.

O dabar tam kaip tik pa
togus laikas—laimėjimai Ki
nijoje. Kitu laiku imti ir 
nusileisti Berlyno reikale ne
patogu. Tai būtų parody
mas savo silpny'bės. Tas 
kenktų Maskvos valdžios 
propagandai viduje. Bet da
bar ten galima visomis tr-iū- 
bomis triukšmauti apie lai
mėjimus Kinijoj ir nusileidi
mas Berlyne nebus taip pa
stebimas. . . 

i

Bet tuojau, lyg iš saldaus

re-

kad Tarybų 
gražiai pa- 

dėl

S

Brooklyno Lietuvių K. Klubas jubiliejaus proga apdo
vanojo dienraštį su $50. Kiek anksčiau matėme, kad 
Brooklyno Liaudies Teatras taipgi apdovanojo dienraštį 
su $50.

Iš Lawrence, Mass., drg. S. Penkauskas prisiuntė $40 
nuo LLD 37 kp. ir nuo LDS 125 kp. dienraščiui Laisvėi 
kaipo jubiliejinę dovaną. Tos abi kuopos surengė ban- 
kietą dienraščio paramai ir uždirbo $40. Laukiame pa
rengimų visose kolonijose atžymėjimui dienraščio jubi
liejaus.

Iš San Leandro, Calif., gavom gražų laiškelį, prašome 
pasiskaityti:

“Draugai: Siunčiu $20 aukų Laisvei nuo F. ir A. Bal
čių 30 metų sukaktuvių pietų. Draugiškai, K, B. Karosie- 
nė.”

Iš St. Petersburg, Fla., per K. J. Toshalis, nuo LLD 45 
kp. aplaikėme $10 jubiliejinės paramos dienraščiui.

Buvęs bayonnietis ir vėl apdovanojo savo dienraštį $7. 
Jis dažnai prisimena dienraščio sunkią padėtį ir paremia 
jb

Daugiau aukų gavome nuo:
A. Zline (Žilinskas), Detroit, Mich.
Joseph Čibirka, Far Rockaway, N. 1
John Grinka, Ocala, Fla
Gražūs

V V

ten ir pasekmės geros.
Iš anksto 4>asiruoškime specialiai laidai. Jau visi gir- 

uejute, ucv gdi ne vioi avomiviiuvj, kad jubiliejine dien
raščio Laisvės laida išeis rugsėjo-Sept. 16 d. Toje laidoje 
turi mirgėti organizacijų pasveikinimai ir biznių pasi- 
skelbimai. Reikia pasirūpint, kad joje tilptų kiekvieno 
dienraščio Laisvės rėmėjo vardas. Kas duos dienraščiui 
jubiliejinę dovaną dolerį ar daugiau, to vardas bus iš
spausdintas jubiliejinėje laidoje.

Jubiliejinę laidą norime padaryti įvairią ir įspūdingą. 
Todėl prašome visų dienraščio bendradarbių duoti tai 
laidai gerų raštų. Prašome su raštais nesivėlinti, * nes 
viską norime iš anksto sutvarkyti. Darbuokimės, kol dar 
karščiai nevargina.

Kolonijų veikėjų prašome darbuotis, kad kuodaugiau- 
sia gauti organizacijų pasveikinimų, biznierių garsini
mų ir dovanų iš asmenų jubiliejinei laidai.

Gavimas naujų skaitytojų dienraščiui jubiliejaus pro
ga yra vienas iš svarbiausių punktų. Šį reikalą turime 
imti su didžiausiu rimtumu. Niekam nėra išimties, kiek
vienas dienraštį Laisvę branginantis asmuo turi gauti 
nors po vieną naują skaitytoją iįd rugsėjo-Sept. 16 d.

Laukiame žinių, kas kur veikiama jubiliejaus minėji
mui, norime kuo dažniausia paduoti žinių apie tai. Pra
šome korespondentus suteikti informacijų iš veiklos šiuo 
svarbiu reikalu. - • P. Buknys

$5.00
$3.00

......................... |......... $1.00
jubiliejaus minėjimui ženklai! Kur veikiama,

bijo, kad toji pati Maskva dėjote, bet gal ne visi atsimenate 
ir tuo pačiu kartu ir jam, 
viešpačiui Rasteniui-, gali 
nekaltybę sukaneveikti. To
dėl jis rėkia: “Todėl budė
kime ! Budėkime ir mes, lie
tuviai!” (Dirva, geg. 6 d.).

Tačiau sunku tikėti, kad 
šis Rastenio ir visų smeto
nininkų desperatiškas bu
dėjimas begalėtų jus išgel
bėti. Fašistinė veislė seniai 
pasmerkta išnykimui. Hit
leris nusinešė į ’kapus vi
są jos ateitį.

Nikosis, Cyprus. — Mies
telio Morfu ir apylinkes ta- 

tapo išrinkti 7 ko- 
Rytis dėsnio nuliūstai ir 1 kitos partijos 

kandidatas.

Albany, N. Y. — Ir čįa 
I užsidarė Fordo fabrikas.

K4 REIŠKIA SIAURĖS ATLANTO PAKTAS?
(Tąsa) 

jūrų, tame tarpe ir tokiuo
se rajonuose; kurie yra per 
kelis tūkstančius .kilometrų 
nuo^JAV sienų. Nuogto lai
ko Amerikos karinių bazių 
skaičius nė tik ne sumažė
jo, bet žymiai padidėjo tiek 
rytiniame,, tiek ir vakari
niame pusrutuliuose, tiek 
Europos šalyse, tiek ir ly
giu būdu Amerikos, Azi
jos ir Afrikos šalyse. Išti
sos valstybės, ypač iš tar
po tų, kurios yra arti TS
RS sienų, pritaikytos tam, 
kad užtikrintų patogesnius 
placdarmus anglų - ameri
kiečių 
goms 
mams 
jungą, 
srovėmis siunčiamos 
rių ginklų atsargos pagal 
toms šalims tiekiamus vis 
naujus ir naujus Amerikos 
kreditus.

Nė vienas protingas žmo
gus negali teigti, kad tai 
daroma JAV savigynos 
tikslais. Antra vertus, taip 
pat yra žinoiną, kad po an- 
įrpjo pasaulinio karo, kuris 
-pasibaigė agresyvių valsty
bių sutriuškinimu, jokio ag
resijos pavojaus Jungti
nėms Valstybėms nėra.

Toliau, ar galima laikyti 
atsitiktiniu tą faktą, kad 
Jungtinės Valstybės bei bi- 
džioji Britanija ir pasibai
gus antram pasauliniam 
karui paliko savo jungtinį 
karinį štabą!. Vašingtone, 

 

kuris patylomis tęsia savo

karinėms oro pajė- 
ir kitiems galimti- 
užpulti Tarybų Są- 

Į tokias valstybes 
įvai-

monijų. Pietinių valstijų teismai ir teismų tarimų gyve- 
niman pravesti paskirtieji organai su juodaisiais žmo
nėmis ceremonijų, mat, nedaro: pagrobiau nuteisia ir žu
do! , i

Visuomene, ypatingai darbininkų organizacijos, priva
lo tarti savo skubų žodį, kad baltiesiems šovinistams ne
pavyktų be nič nieko nugalabinti septynis negrus Virgi
nia valstijoje. \

darbą , ruošdamas savo 
naujus agresijos planus. 
Juk, jeigu nebūtų tokių pla
nų, tai' nebūtų priežasties’ 
palikti tą Vašingtono šta
bą dabartinėmis taikos są
lygomis ir nebūtų reikalo 
siųsti amerikiečių, o taip 
pat britų kariuomenę į vis 
naujų -ir naujų valstybių 
teritorijas.

Amerikiečiu kariuomenė 
dabar yra ne tiks Europos ir 
Azijos šalyse, vykdydama 
savo pokariu, okupacinius 
uždavinius buvusiose prie
šiškose teritorijose. Ame
rikiečių kariuomenė tebepa- 
silieka ištisos eilės Valsty
bių, priklausančių prie 
SNO, teritorijose. Paskuti
niais metais pasidarė įpra
sta, kad JAV valdantieji 
sluoksniai pasisavino teisę 
siųsti savo kariuomenę į ki
tų valstybių v teritorijas, 
kaip, pavyzdžiui, Graikiją 
Europoje ar į Kiniją Azijo
je, po ta priedanga, kad, 
esą, tai būtina JAV saugu
mui.

Visiškai aišku, kad tokia 
užsienio politika nieko ben
dro neturi su teisėtais JAV 
gynybos interesais, kad ta 
politika yra perdėm kupi
na smurto' dvasios, agresL 
jos dvasios.

. Laikoma visų pripažinta, 
kad tam tikri JAV sluoks
niai siekia paruošti, kaip 
savo įrankį agresyviems 
planams vykdyti, irJVaka- 
rų Vokietiją, ir 
paversdami ir jas ruošia
mos agresijos bendrinin
kais.

Nėra atsitiktina ir tai, 
kad Jungtinės Valstybės 
visokiais pretekstais' atidė
lioja taikos sutarčių suda
rymą tiek su Vokietija, tiek 
ir su Japonija. Tokia yra 
natūrali pasekmė tos JAV

ąponiją,

tyvesnių susitarimų ir tie
siogiai sužlugdant bet kokį 
tikrą bendradarbiavimą su 
TSRS. Reikalas priėjo ligi 
to, kad prekybos su Tarybų 
Sąjunga srityje Jungtinės 
Valstybės vykdo nepaken-* 
čiamą faktino boikoto poli
tiką, kas apibūdina tos po
litikos įkvėpėjus, kaip prin
cipo “visos priemonės yra 
geros TSRS atžvilgiu” ša- 

nes liaudžiai svetimos reak- i lininkus, nors ta politika 
1 daro žalos visų pirma auto
ritetui tos šalies, iš kurios 
ji yra įkvepiama.

Visi šie faktai, liečiantie- 
ji JAV ir Didžiosios Brita
nijos pokarinę užsienio po
litiką, liudija apie tai, kad 
šiuo metu tų didžiųjų vals
tybių valdantieji sluoksniai 
ne tik nevykdo tvirtos vi
suotinės taikos sukūrimo 
politikos, bet, 
perėjo į tokią politiką, ku
rios kitaip negalima pava
dinti, kaip — agresijos po
litika, kaip — naujo karo 
sukurstymo politika.

Kaip tik tiems tikslams 
įgyvendinti yra skirtas 
Šiaurės Atlanto paktas, ku
ris atitinka planus smurtu 
sukurti anglų - amerikiečių 
pasaulinį viešpatavimą, ir 
tuo pat atitinka ir naujo 
karo sukurstymo politikos 
tikslus.

Už to pakto nugaros sto
vi ne tik JAV valdantieji 
agresyvūs sluoksniai, ir ne 
tik tokie jo ^britiški įkvėpė
jai, kaip Čerčilis ar Bevi- 
nas, bet ir nemaža kitų ka- ' 
ro kurstytojų, kurie yra 
kiek smulkesni. Tačiau ne
galima pamiršti to, kad to
kių ar panašių paktų pasi
rašymas dar negarantuoja 
ir dar nesukuria galimumo

(Daugiau bus)

valdaričių sluoksnių užsie
nio politikos, kuri dabar 
siekia ne sustiprinti visuo
tinę taiką, o — įgyvendinti 
agresyvius planus.

JAV politikos agresyvus 
pobūdis augančių demokra
tinių jėgų ir ištisų demok
ratinių šalių atžvilgiu yra 
plačiai žinomas. Graikų 
tauta taip ir negali išbristi 
iš susidariusios padėties,

cinės jėgos gauna galingą 
paramą iš 'šalies. Tereikėjo 
Čekoslovakijos tautoms per
nai kiek pažaboti reakci
nius sluoksnius savo šalyje 
ir paremti priešakines de
mokratines jėgas, o JAV ir 
viso anglų - amerikiečių 
bloko Valdantieji sluoksniai 
pakėlė neįsivaizduojamą 
triukšmą dėl vidaus įvykių 
Čekoslovąkijpje, visaip mė
gindami įsikišti į tuos vidi
nius reikalus.

Santykiuose su Tarybų 
Sąjunga JAV ir kitų anglų- 
amerikiečių bloko šalių val
dantieji sluoksniai, vis 
daugiau demonstruoja savo 
nenorą skaitytis su tais su
sitarimais, kurie dar nese
niai buvo vieningai priimti, 
kaip pagrindas vykdyti 
bendrai TSRS, JAV ir Di
džiosios Britanijos politi
kai pokariniu laikotarpiu. 

, Berlyno klausimo pavyz
džiu TSRS vyriaūsybė dar 
kartą vaizdžiai parodė, kad 
šiuo’ laiku JAV ir Anglijos 
valdantieji sluoksniai ne
mano/jog jie suinteresuoti 
susitarti ir, bendradarbiauti 
su TSRS. Net kai jie apie 
tai kalba, tai visas reikalas 
apsiriboja kalbomis apie 
susitarimą ir bendradarbia
vimą. Tos kalbos baigiasi 
tiesiogiai išsižadant anks.-

priešingai,

.1

EhT

2 pust—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Tree., Geg. 11, 1949
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka> 
da galingas, o galingas tada, kada orga* 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso* 
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

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

Dangorežiy Šešelyje Išaugo 
Taikos Rūmų Piliorius

Netoli senuko Hudson, iš 
Adirondacks kalnyno ra
miai atvingiuojančio į At
lanto Vandenyną, stovi se
nyvas, bet labai jaukiai at
remontuotas pastatas, esąs 
savastimi Amerikos jugo
slavų liaudies organizacijų. 
Atsistojęs veik vidurkelyje 
tarp Hudsono, tarsi vilio
jančio į erdves ir bangomis 
kelią į visą pasaulį, iš pietų 
gręsmingai slegiamas vis 
aukštyn besistiepiančių ir 
artyn plintančių dangorė- 
žių, vis labiau užtemdančių 
aprūkusius d a r b i n inkų 
kvartalus, namas šiomis 
dienomis turėjo garbės tap
ti domesio centru pasauline 
plotme.

Jugoslavų name įvyko 
pirmoji — konstitucinė — 
Amerikos Moterų Kongreso 
konvencija. Patsai kongre
sas gyvuoja jau nuo 1945 
metu.

Į moteris žiūrėjo visas 
svietas ne dėl jų skrybėlių 
ar kokių specifiškų asmens 
manierų. Į jas žiūrėjo dėl 
to, kad tos apie 250 nuo 
Atlanto iki Pacifiko suvy- 
kusios moterys atstovavo 
veik kiekvieną sluoksnį tų 
Amerikos moterų, kurios ką 
nors reiškia Amerikoje ir 
pasaulyj. Kad jos atstovavo 
moteris darbo unijose, susie- 
dijų organizacijose, moksle 
ir mene, žodžiu:

Tos moterys i atstovavo 
Jungtinių Valstijų liaudį ir 
Jungtines Valstijas pažadė
jo taikai. Jos paskelbė tai
kos žygį, kurį jos parneš į 
miestus ir kaimus, kuriam 
jos sukaups visą savo ge

Newark, N. J. - SIETYNO CHORO 35 METŲ JUBILIEJAUS

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Šeštadienį, Gegužės 14 May, - Pradžia 7 vai. vak 

ŠV. JURGIO SALĖJE. 180 New York Avenue
Įžanga $1.25 (su taksais)

Sietyno Choras, vadovybėje Walter Žuko ,
Sietyno Choras mini savo 35 metu gyvavimo sukaktį su turtinga programa. Apart Sietyno Choro, programo

je dalyvauja: AIDO CHORAS, iš Brooklyno; LYROS CHORAS, iš Philadelphijos. Solistai: Suzan Kazokytė, 
Amelia Young, Frances LaFalce, smuikininkas Vito Dvarackas, kompozitorius Frank Balevičius ir Rusų 
šokikų Grupė. Viešnia dirigentė bus Bernice Shellan-Sukaskas.

Po koncerto šokiai iki vėlai prie JOE THOMAS ORKESTRO.

riausiąją žinybą ir pajėgą. 
Jos ryžosi tame žygyje iš
augti į galingą piliorių. Ga
lingu jis privalo būti, nes 
juk mūsų moterys sudaro 
didesnę pusę visų mūsų ša
lies gyventojų.

Posėdžiavusios per tris 
dienas — gegužės 6, 7 ir 8- 
tą — moterys priėmė nau
ją kongresui konstituciją, 
kuri pareiškia, jog kongre- 

' sas:
Organizuosyvisas mo t or is 

veiklai visoms bendrais rei
kalais, kurių bendriausiu, 
visoms rūpimiaušiu šiandie
ną yra išsaugoti taiką:

Gins politines, ekonomi
nes, teisines ir sociales mo
terų teises;

Kovos uz demokratijos 
pirmynžangą Amerikoje, už 
visuotiną sunaikinimą fa
šizmo ir fašistinių ideologi
jų, ir už visų šalvų liaudies 
bendradarbiavimą taikai:

Už civiles teises visiems 
žmonėms, tame skaičiuje'ir 
Foley Square teisiamiesiems 
darbininkų vadams komu
nistams, negrams. Už tei
sę kiekvienam darbo žmo
gui ginti savo reikalus be 
baimės tapti įtartu, perse
kiotu, išmestu iš darbo, įka- 
lin tu.

O užbaigusios posėdžius, 
masinėje delegacijoje, mo
terys gegužės 9-tą buvo nu
mykusios į UN įteikti ame
rikiečių parašus po petici
jomis už taiką.

Apie konvenciją ir jos 
darbus platesnių žinių ma
tysite sekamose šio sky
riaus laidose. Kongresistė

Be Reikalo Dirbi 
Ir Turtą Eikvoji

Apgailėtinos tos, kurios 
visą amžių dirbdamos prie 
virimo nepagalvojo, kaip 
palengvinti savo darbą. Pa
imkime pavyzdžiui tik vie
ną eilinį dalykėlį:

Ne kartą mačiau net se
nas šeimininkes taip užpleš- 
kinus liepsną po puodu, kad 
viralas kunkuliuodamas lie
jasi per kraštus iš puodo. 
Jos tikisi taip greičiau iš
virsiančios.

Po tokio virimo, moteriš
kė turės šveisti apdegusį 
puodo išlaukį — jo šonus ir 
dugną. Ji be reikalo dilins 
puodą, mazgotę anglimi su- 
juodins ir paskui neapsikęs
dama bandys ją išplauti. 
Paskui plaus, šveis aplietą 
pečių, po to dar šluostys ap
link pečių apsitaškiusias 
grindis. Viskam tam reikės 
muilo, šveistukų (cleane- 
rių). O kiek laiko!

Faktas yra: vanduo nie- 
niekad negali užkaisti aukš
čiau 212 F laipsnių. Pilna, 
plati liepsna gelbsti pasku
binti tiktai kol užverda, o 
užvirus reikia liepsnos tik 
tiek, kad vanduo nesustotų 
virti.

Kepimui pečiuje maisto 
taisyklė ta pati — leisk 
liepsną visu karščiu 'iki pe
čius užkais ir kepsnys įkais. 
Taip leidžia apie 5 iki 10 
minučių pirm įdėjimo keps
nio ir 10 iki 15 minučių 
įdėjus pečiun kepsnį. O pas
kui leidžia -ne daūgiau 325 
iki 350 laipsnių. Taip kepa
ma mės& mažiau susitrauks, 
mažiau tesuvartosi kuro ir 
nereikės pritaškyto taukais 
ar “prišaudyto” f i lingu pe-

Prisiminimai Motinos Dieną 
Kviečia Pagalvoti

Koks įvairus ir margas 
tas mielas gyvenimėlis... 
Margesnis ir už spalvuotą 
rūbą. Nors su nepaklysta- 
mais vargeliais, bet prabė
go meteliai taip greit, kad, 
rodos, jie nė nepasižiūrėjo 
į mane.

Išaušo jaunas pavasaris. 
Gamtužė vėl pradėjo puoš
tis vasariniais rūbais. Ty
liai, vos jaučiamai, kvepia 
pavasario oras.

Eina sūnūs ir dukros: 
vieni nešini dovanų punde
liais, kiti neša gyvas gėles 
savo brangioms motinėlėms 
jų pagerbimo dierfą ... Vie
ni segi baltas rožes, kiti 
raudonas.

Ak! kaip pavydi našlaitė 
turintiems laimę segėti rau
doną rožytę motinos die
ną .. . Ji trokštų nunešti 
brangiausią dovaną tau, 
miela motule, nors tu ją ir 
mažytę apleidai. Kam, kam 
pražydėjai, baltoji rožyte, 
dėl manęs? Nors ji visuo
met myli baltas rožes už 
visas gėles labiau, bet mo
tinos dieną jai norisi trenk
ti tą baltą roželę į juodą 
purvą, kad ji daugiau nebe- 
pražydėtų niekados.

Slinko diena našlaitei 
skausmingų svajonių rūme. 
Ji prisiminė ir tas nelai
mingas motinas/ kurių sū
nūs žuvo žiauriame kare. 
Nekartą teko skaityti mūsų.... u .. t. ..
——  - t"" 11 <-   ----------------

čiaus gramdyti, šveisti. Ir 
buto sienos, jame rakandai 
netaip greit prirūks, rečiau 
tereikės maliavoti, rečiau 
rūbus valyti. ’ N. G. 

)

mylimame dienraštyje Lais
vėje, kad parveža jų myli
mų sūnų žuvusius j<are pa
laikus. Tokį straipsnį per
skaičius, rodos, matai tuos 
nelaimingus tėvelius, bro
lius ir sesutes skausmu per
vertomis širdimis.

Kaip norėtųsi tarti nors 
giliausią užuojautos žodį 
toms nelaimingoms motinė
lėms! Bet kas gali mokėti 
tokių brangių žodžių, kaip 
jos mielas sūnus ar dukre
lė?

Taipgi jai, našlaitei, no
rėjosi tarti meiliausius žo
džius į tuos nelaimingus 
našlaitėlius, katrie yra pa
likti svetimoms rankoms 
glamonėti, ar stumdyti. Bet 
ar nors kas gali turėti to
kių meilių motinos žodžių? 
Niekas niekados negali pra
kalbėti motinos žodžiais.

♦

Liūdi našlaitė, kad jai 
nelemta aplankyti motinos 
dieną mei našlaičių kareivių 
kapai, kurių motinos ranka 
niekados neglamonėjo ir 
jiems žuvus • niekam gaili 
ašarėlė nenuriedėjo. Prie to 
kapo ji būtų 'ėjusi tolimą 
kelionę, kad tik būtų gavusi 
nors suklupti prie jo.

Dar nespėjo nurimti mo
tinų, seserų, ir žmonų gai
lesių dejonės, kaip jau gyvu 
įtempimu šaukia, rėkia, 
kiek tik gerklėje balsas ne
ša, kad tik greičiau suruo
šus naujas skerdynes. Ir ko 
jiems negana? Rodos, jie 
prarytų visą pasaulį ir dar 
dairytųsi aplink ar neliko 
kas apžiojamo.

Ir vis .dėl tų nelaimingų 
pinigų, garbės ir šiltų vie
tų. Bėga vienas kito galvo
mis, gyvybėmis žaidžia, bet 
tik svetimomis. O tuom tar
pu gyvenimėlis toks men
kas, toks trumputis, kad 
mirties šmėkla vienu ran
kos mostelėjimu nublokš vi
sus gobštumus, turtus ir 
garbes.

O tUį, mieloji motina, au
gini sūnų juk su tikra vii- 
čia, kad sau. Nemanau, kad 
augini jį paskerdimui? Ta
vo pareiga auginti vaikus, 
parodyti jiems priešą ir pa
čiai neatsilikti nuo darbi
ninkiško judėjimo. Dauge
liui jis mūsų yra matyta, 
kad-motina, turėdama vie
ną vaikutį; atsisako susi
rinkimus lankyti bei daly
vauti darbininkiškame ju
dėjime, bet pasistvėrusi tą 
vaikelį ir tąso, lyg kokį gu
minį. '

Gal kas manys, kad įkal
binėjama motinoms vaikų 
nemylėti? Kiekviena moti
na myli savo vaiką ir turi 
mylėti. Bet jos meilė nepra
žus, jei ji, palikusį tą vaike
lį kito priežiūroje, nueis į 
susirinkimą. Gali pasi
džiaugti, kad jos vaikelis 
sveikas, sveikutėlis ir pats 
nori miklenti savo kojytes, 
savo kūnelį.,. Ir kam jį ten 
tąsyti, kai guminį? Ar jau
ti, mieloji motina, kad tu, 
nebeįstengdama nueiti, į su
sirinkimą, atsilikdama nuo 
darbininkiško judėjimo vien 
tik dėl to vaikelio patąsymo, 
tu savo bučkiais kali jam 
grabą lig dar mažyčiui teb
esant. Nejaugi tu, motina, 
negirdi balso tų verkiančių

Šeimininkėms
Šį. Skyrių Veda E. V.

Koks Maistas Turi Daug 
Geležies

Kurių žmonių kraujas 
silpnas, per mažai yra krau
jo raudonųjų kūnelių, tiems 
daktarai pataria valgyti 
parinktą maistą tokį, kuris 
turi daug geležies. Tai dėl 
to ir čia paduosiu surašą 
tokių valgių, kurie turi dau
giausia geležies stiprinimui 
kraujo.

Geležies už vis daugiau
sia turi (maždaug iš eilės, 
kaip paduota): z

Jautienos kepenys, šir
dys.

Halibut, oisteriai ir kitos 
marių žuvys..

Visokia jautiena ir ver
šiena.

Visokios pupelės, žirniai, 
lentils.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Cukraus Pramonės Pažanga

MARIJAMPOLĖ, sausio 27 
d.—Vokiškieji grobikai ap
naikino visus tris respublikos 
cukraus fabrikus. Neilgam! 
Tarybiniai kariai dar kovėsi 
su hitlerinėmis gaujomis ir vi
jo jas iš Tarybų Lietuvos, kai 
194'4 metais pradėjo gamybinį 
sezoną pirmasis atstatytas Pa
venčių cukraus fabrikas. Ki
tais metais atgijo ir Panevė
žio cukraus fabrikas, o per 
1946-7 m. gamybos sezoną 
veikė jau ir trečias — Mari
jampolės cukraus fabrikas.

Marijampolės cukraus fa
briko atstatymas — tai tary
binių darbininkų ir inžinierių 
atsidavusio, . pasiaukojančio 
darbo epopėja. Vietoje, savo
mis jėgomis liejikas Kvedas, 
kalvis Kochas, vyriausias inži
nierius ševelinskas gamino 
dalis mašinoms ir ištisas ma
šinas, kurias pateikia tik spe
cialios mašinų gamyklos. Są
junginė vyriausybė aukštai 
įvertino Marijampolės , cu-- 
kraus fabriko atkūrėjų darbą 
ir apdovanojo daugelį dar
buotojų ordinais ir medaliais.

Pernai Pavenčių cukraus 
fabrikai atskirais atvejais 
pusantro karto viršijo savo 
projektinį pajėgumą, šiemet 
respublikos cukraus gaminto
jai žada dar labiau mechani- 
zuotį pakrovimo - iškrovimo 
darbus, tobulinti technologi
nį procesą ir mažinti gamy
binius nuostolius ir tuo būdu 
pasiekti T950 metams^ numa
tytą gamybos lygį.

★ ★’ ★
Staklės, Motorai, Imtuvai . . .

VILNIUS, sausio 27 d. — 
Per praėjusius ketverius me
tus atstatyti visi stambūs res
publikos pramonės fabrikai, o 
greta jų išaugo pirmieji po
karinio penkmečio, naujagi
miai.

Tyras laukas buvo ten, kur 
dabar išaugo “Žalgirio” stak
lių gamyklos, “Elfos” motorų 
ir imtuvų fabriko, “Kaitros” 
gamyklos, ^‘Atramos” deguo
nies fabriko pastatai. , čia be
veik kas įmonė — tai nauja,

motinų, katrų sūnūs žuvo 
tik neseniai pasibaigusiame 
kare? Atleiskite, brangios 
motinos, neturiu tikslo ju
mis įžeisti. Visuomet trokš
tu to paties, ko ir jūs, ir 
linkiu .jums, jaunos moti
nos, niekados nesusilaukti 
to, ko susilaukė mūsų moti
nos iš praeito karo. .

Palangos Birutė.
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Žali lapuočiai: broccoli, 
burokų lapai, swiss chard, 
kale, dandelions, muštardos 
lapai, špinatai, ir daug ki
tu.

Kiauliena, ąyiena ir 
paukštiena.

Kiaušiniai, daugiau try
niai.

Maliasas.
Walnut ir kiti riešutai.
Avižos (oatmeal).
Vaisiai: apricots, bana- 

nės, vyšnios, datulės, figos, 
watermelonai.

Yams, gručkai ir jų la
pai, žali ir rauginti kopūs
tai, gelsvosios ir baltos dar
žovės.

Čielo grūdo kviečių* ir ru
gių duona.

Pienas, ypač su smetona, 
ir visokie sūriai?

anksčiau negirdėta Lietuvoje 
pramonės šaka. Pernai patei
kė . pirmuosius šimtus staklių 
“Žalgirio” kolektyvas, šiemet 
stalinių gręžiamųjų staklių 
gamyba turi padidėti dvigu
bai. Lygiagrečiai imamasi* iš
leisti drožiamąsias stakles.

“Elfos” gamyklos pirmosios 
eilės statybos darbai jau 
baigti pernai. šiemet fabri
kas turi pagaminti tris kartus 
daugiau motorų, negu išleista 
pernai, o taip pat pradėti ma
sinę radijo imtuvų gamybą.

Pernai pradėti ir šiemet bus 
tęsiami montavimo darbai 
<zlCaitros” gamykloje, kuri ap
rūpins statybininkus sanitari
nės technikos įrengimais.

Tyrlaukiuose išaugo naujos 
gamyklos, naujos pramonės 
šakos.

★ Agrotechnikos rateliai 
dirba Berčiūnų valsčiaus 
“Lakštingalos” ir “Naujųjų 
laikų” kolektyviniuose ūkiuo
se. Juos lanko 40 žmonių.

P. Maččnas.
★ Lėlių teatras sudarytą?

prie Panevėžio apskrities kul
tūros namų. Spektakliai ren
giami mieste,- valsčiuose, kai
muose. J. Strelčiūnas.

Today’s Pattern

Užsakymą su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio siųskite: <Amęlia 
Burba, 427 Lorimer Streeh 
Brooklyn 6, N. Y. '
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J; Macijauskas

Rokiškio Apskrities Darbo Žmonių Kova 
Del Tarybines Valdžios 1918-1919 m.

(Tąsa)
kad, komunistų vadovaujami, da*bo žmo
nes savo kovoje prieš vokiškuosius oku
pantus ir buržuazinę smetoninę “tarybą” 
dabar sąmoningai mato savo tikslus ir 
aiškiai formuluoja savo reikalavimus — 
išvyti iš Lietuvos vokiškuosius okupan
tus, nuversti smetoninę “tarybą” ir pa
statyti darbininkų ir valstiečių valdžią; 
jis atkreipė ypatingą dėmesį j reikalą 

’ sustiprinti ir pagerinti politini darbą 
apskrities gyventojų, ypač samdinių ir 
varguomenės, tarpe, į reikalą įkurti dva
ruose samdinių komitetus. Buvo išrink
tas 5 asmenų apskrities pogrindžio ko- 

1 mitetas, į kurį įėjo O. Šervytė, E. Tiš
kus, J. Macijauskas ir kiti. Po šio susi
rinkimo apskrities partinės organizaci- 

! jos darbas pagerėjo. Per drg. Baškį pra
dėta reguliariai gauti politinė literatū- 

, ra, kuri buvo naudojama komunistų po
litiniam lygiui kelti ir platinti darbinin- 

I kų, samdinių ir varguomenės tarpe. Bu- 
Vb nustatyti ryšiai su kitomis apskriti- 

' mis, kaip Panevėžio, Zarasų. Geri ryšiai 
buvo su Panevėžiu. Drg. Baškio paves
tas, aš asmeniškai du kartus buvau Pa
nevėžyje. Vieną kartą nuvežiau litera
tūros, antrą kartą — direktyvą iš Vil
niaus.

j Po apskrities susirinkimo apskrities
partinės organizacijos sparčiai augo. 
1918 m. spalio mėn. pabaigoje apskri- 

l ties organizacijoje buvo 200 partijos na, 
I \ rių. Ypatingai stojo į partiją darbinin

kai, samdiniai ir varguomenė.
Tuo pat metu smarkiai dirbo ir Ta

rybų valdžios priešai — kunigai, buožės, 
prekybininkai, socialdemokratai ir kiti, 

’ kurie siekė pakirsti Tarybų valdžios au
toritetą. Bet nepaisant visų jų pastangų 
ir iš vokiškųjų okupantų gaunamos pa
ramos, bolševikų įtaka apskrities darbo 
žmonių tarpe kasdien augo. Apie tai by
loja tas faktas, kad, renkant vietinius 
valsčių komitetus, 6 apskrities valsčiuose 
— Panemunėlio, Kozliškių, Obelių, Jū
žintų ir Svėdasų, daugumą gavo komu
nistai ir jiems pritariantieji.

Ypatingai aštri klasinė kova tarp ko
munistų ir įvairaus plauko vietinių na
cionalistų įsiliepsnojo renkant Obelių 

valsčiaus komitetą. Griežčiausiai prieš 
komunistus pasisakė dvarininkai ir so
cialdemokratai — broliai Vienažinskiai. 
Bet drg. Baškys juos reikiamai atrėmė. 
Drg. Baškio kalba buvo labai karšta, pa
prasta ir aiški. Jis ne tik demaskavo so
cialdemokratų ir buržuazinių naciona
listų politiką, bet taip pat ryškiai paro-- 

! dė, kas tokie broliai Vienažinskiai, kurie 
/ dedasi liaudies gynėjais, kaip jie seniau 

elgėsi su savo samdiniais, kas jie yra da- 
į v' • bar ir 1.1.

. Susirinkusieji karštai .palaikė drg. 
Baškio išstojimą. Jo kalbą dažnai nu
traukė plojimai ir pajuoka, nukreipta 
prieš Vienažinskius ir į juos panašius. 
Pemaskavus Vienažinskį, kunigus ir ki
tus, buržuaziniai nacionalistai pralaimė
jo, j komitetą įėjo . komunistų ir jiems 
pritariančių dauguma.

Po kurio laiko Rokiškyje įvyko apskri
ties delegatų suvažiavimas, kuriame taip. 
pat išsivystė labai aštri kova tarp įvai
raus plauko nacionalistų ir kunigų, iš 
vienos pusės, ir kaimo varguomenės,
dvaro darbininkų ir .komunistų, iš ant-

■H ros. Suvažiavime dalyvavo 4 kunigai,
daug buožių, ypač^tįj valsčių, kuriuose 

I komunistų įtaką buvo nepakankamai
t n s&PrL žymi socialdemokratų grupė, va

dovaujama anuo laiku žinomo socialde
mokrato Smolskio, kuris buvo tada įkū
ręs gan stiprią socialdemokratų grupę 
Kamajų valsčiuje, ir apie 10 komunistų 
bei daug kaimo varguomenės. Itin akty- 

uįį vtis buvo iš pradžių kunigai, kurie norė
jo vadovauti suvažiavimui ir pašalinti 
bei nepripažinti atskirų delegatų iš ko
munistų ir jiems pritariančiųjų tarpo. 
Ypatingai stengėsi pasižymėti Obelių 

t ’ miestelio klebonas, kuris ne tik savo 
veiksmais, bet ir išore kėlė visuotinę an- 
tipatiją ir neapykantą.

Atsižvelgdami į jėgų santykį suvažia- 
virtie, bolševikai ir jiems pritariantieji 

'iiUšprendė remti Smolskio socialdemok
ratų grupę kartu beatsisakydami nuo sa
vo principinių poziciją. Tuo būdu Smols-t 
kis pradėjo vadovauti suvažiavimui. Į 
prezidiumą buvo išrinkti 5 socialdemok
ratai su Smolskiu priešakyje ir 2 komu-

■ K' nistai — Baškys ir Tiškus.

Pradėjus tikrinti mandatus, pasirodė, 
kad kunigai turi bažnyčių komitetų man
datus, pasirašytus zakristijonų ir su 
bažnyčių antspaudais, vadinasi, jie įžū
liai atvyko į suvažiavimą, nebūdami rin
kėjų įgalioti. Nepaisant jų atkaklaus pa
sipriešinimo, suvažiavimui teko juos pa
šalinti.

Suvažiavimas buvo aktyvus ir aud
ringas. Susidomėjęs ir pritardamas su
važiavimas išklausė komunistų Baškio ir 
Tiškaus kalbas. Suvažiavimas vyko .ne 
taip, kaip norėjo Vilniaus buržuazinės 
“tarybos” atstovai, ir, suvažiavimui bai
giantis, jos atstovai buvo priversti pa
likti suvažiavimą.

Apskrities tarybos pirmininku buvo 
išrinktas socialdemokratas Smolskis.

Revoliucijos Vokietijoje išvakarėse, ir 
ypač po jos, partinių organizacijų darbas 
sustiprėjo ir suaktyvėjo, paaštrėjo taip 
pat ir gyventojų kova prieš vokiškuosius 
okupantus.

Raudonosios Armijos iš Baltarusijos 
vejami Daugpilio link, vokiečiai sutrau
kė j Lietuvą, tame tarpe ir į Rokiškio 
apskritį, daugybę žandarmerijos ir įvai
rių valdininkų. Pastarieji turėjo numal
šinti gyventojų pasipriešinimą ir sustip
rinti užnugarį, kad galima būtų išga
benti į Vokietiją glūdus ir prisiplėštą 
gyventojų turtą. Darbininkų ir samdi
nių komitetai dvaruose^ kurie visaip 
kliudė vokiečiams išvežti grūdus, vaidino 
anuo laikotarpiu svarbų vaidmenį.

Antanavo dvaras buvo svarbus vokiš
kasis centras renkant mokesčius ir api
plėšiant gyventojus. Didžiuliai dvaro 
sandėliai 'buvo prikrauti rugių, kviečių 
ir kitų žemės ūkio produktų. Jausdami, 
kad jiems teks netrukus'pasitraukti iš 
Lietuvos Jr jie nesugebės išsigabenti vi
sų prisiplėštų grūdų bei produktų, vo
kiečiai nutarė parduoti juos buožėms. 
Kas dieną šimtai buožių išveždavo grū
dus į įvairias puses ir. susidarė pavojus, 
kad dvaro ir Obelių miestelio darbinin
kai bei kiti gyventojai paliks be duonos. 
Taigi, vieną vakarą susirinko visi dvaro 
komunistai, ir samdinių komiteto vado
vai reikalų apsvarstyti. Buvo nuspręs
ta sekančią dieną suorganizuoti mitingą 
ir išaiškinti atvykusiems grūdų valstie
čiams susidariusią padėtį, gi jiems ne
sutinkant išsivažinėti, jėga sukliudyti 
toliau pardavinėti grūdus.

Sekančią dieną, valstiečiams suvažia
vus, Antanavo dvaro darbininkai ir ke
letas Obelių miestelio komunistų nuvy
ko prie sandėlių. Mums dar nespėjus pri
eiti, iš miško iššoko didelė grupė vokie
čių kareivių, kurie mus apsupo ir pra
dėjo mušti buožėmis. Ypatingai sunkiai 
nukentėjo Brožalis ir Kurklietis, kurie 
buvo pasodinti į kalėjimą. Man pavyko 
pasprukti, ir keletą dienų slapsčiausi 
Šervių kaime.' Vėliau paaiškėjo, kad mū
sų tarpe buvo išdavikas, girininko sūnus, 
kuris pranešė vokiečiams, kad mes ketinę 
ginkluotu užpuolimu išžudyti visus dva
re esančius vokiečius ir išvaikyti vals
tiečius. Iš tikrųjų gi, niekas iš mūsų ne
turėjo su savim ginklo. x

Tiesa, šioje kovoje mes nelaimėjome ir 
buvome priversti pasitraukti į pogrindį, 
bet Antanavo darbininkų kova sukėlė 
pasipiktinimą ir protestą prieš vokiečius 
ir suaktyvino kitų dvarų darbininkų bei 
samdinių kovą.

, Ypatingai didelį vaidmenį naujam re
voliuciniam pakilimui apskrities' darbo 
žmonių įarpe turėjo Lietuvos laikino
sios revoliucinės vyriausybės paskelbtas 
manifestas, kuriame buvo sakoma, kad 
okupaciniai kariniai organai, buržuazi
nė smetoninė “taryba” ir komitetai nu
versti ir kad visa valdžia perėjo j dar
bininkų ir valstiečių deputatų tarybų 
rankas. Manifeste buvo nurodomi laiki
nosios revoliucinės vyriausybės arti
miausi programiniai tikslai bei Uždavi
niai. Buvo taip pat pabrėžiama, kad mes 
nesame vieniši kovoje dėl Tal*ybų. val
džios, kad mums užtikripta .visokeriopa 
Tarybų Rusijos darbininkų ir valstiečių 
pagalba, kad itiuins padėti su pergalin
gomis vėliavomis vyksta Raudonosios 
Armijos dalys, kad bendromis pastan
gomis pasieksime pergalę. Gąvus mani
festą, visuose♦ valsčiuose buvo surengti 
susirinkimai ir buvo imtasi priemonių 
manifestui darbo žmoiiih tarpe išplatin
ti ir išaiškinti.

(Tąsa bus)

ŽINIOS IŠ UETUVOS
Studentų Bendradarbiavimas

VILNIUS, sausio 27 d. — 
į svečius pas Vilniaus peda

goginio instituto studentus at
vyko busimieji Latvijos moky
tojai — 25 Rygos pedagoginio 
instituto studentai. Svečiai 
aplankė įžymesnes istorines 
vietas, uždėjo vainiką ant ar
mijos generolo Černiachovskio 
kapo. Išvykdami, jie pakvietė 
vilniečius aplankyti Rygą.

Viešėjimo metu įvyko abiejų 
institutų tinklinio ir krepšinio 
rinktinių susitikimai.

J. Stankevičius.

d. — 
baigė

Komunalinių Statybų 
Projektavimas

VILNIUS, sausio 29 
“Komprojekto” trestas
eilės gyvenamųjų namų sta
tybos ir atstatymo projektus. 
Pagal vieną jų bus ' atstato
mas dvidešimt butų gyvena
masis namas Vilniuje, Liepos 
21 dienos gatvėje. Įgyvendi
nus projektą, bus baigtas vi
sų Liepos 21 dienos i gatvės 
namu atstatymas.

Parengti eilės kitų gyvena
mų namų atstatymo projektai 
Vilniuje, Kražiuose, Šiauliuo
se, Klaipėdoje ir kituose mies
tuose.

Tresto inžinieriai paruošė 
taip pat projektą Tupatiškių 
vandentiekio antros eilės ir 
žvėryno vandens rezervuarų 
statyboms. ' Baigiamas 200 
vietų moderniškos pirties Vil
niuje projektas.

Eilė “Komprojekto” tresto 
inžinierių dirba prie Vilniaus 
miesto kanalizacijos sistemos 
rekonstrukcijos projektą vimo, 
siekiant iš pagrindų pakeisti 
Vilniaus miesto kanalizacijos 
sistemą. Mieste bus pastaty
ta eilė vandens valyn/o sto
čių, per kurias eis visas į Nerį 
nuleidžiamas vanduo. Pradė
tas taip pat Šiaulių miesto 
kanalizacijos bei 
dentiekio stoties 
m as.

Pas Linkuvos 
Mechanizatorius

Šakių van- 
projektavi-

LINKUVA, sausio 27 d.— 
Linkuvos MTS dirbtuvėse 4- 
rios remontininkų brigados 
tarpusavyje 1 e n k t y n i auja, 
siekdamos pirmalaikiu remon
to užduočių įvykdyrhu , pažy
mėti Lietuvos KP (b) Vl-jį su
važiavimą. šaunaus darbo 
pavyzdį rodo komunistai — 
brigadininkas SkrUpskelis • ir 
traktorininkas Kazakevičius.

Skrupskelio brigada pirmau
ja. Ji jau įvykdė 80% re
monto darbų plano. Remonto 
darbų kokybę valstybine ko
misija įvertino gerai.

Traktorininkas J. Kazakevi
čius ir tekintojas St. Bureika 
kasdien savo išdirbio hoimą 
■įvykdo 200%.

Sėkmingai remonto užduotį 
vykdo taip pat traktorininkas 
J. Jarašiūnas. Padedant Šalt
kalviui Al. Blyiliii, jis savo 
mašiną atremontavo 10 alerilį 
anksčiau nustatyto tėiihino.

Linkuviečiai pasižadėjo iki 
birželio 1 d. atrėihohtuoti vi
sus stacionarinius variklius; 
iki laukų darbų pradžios tal
kininkauti k o 1 e k tyviniamš 
ūkiams, įeinantiems į MTS zo
ną; savo dirbtuvėje atremon
tuoti tiems kdlėktyvihiahiš 
ūkiams 30 akečių, 30 kultiva
torių, 8 sėjamąsias hiaŠinds ir 
k t. inventorių.

Atskiri MTS spartuoliai, 
kaip J. Kazakevičius, J. 
Pščiolkinaš, K. Bagdonas, pa
sižadėjo 1949 metų traktori- 
nių darblj planą įvykdyti 
200 nuoš., sUmažihaht darbą 
savikainą 10%. (

St. Liiutihaitis.

★ Ekskursijas ir ekspedici
jas rengia Telšių gimnazijos 
kraštotyros rkteliš, ’Sūliukęs 
apie 200 ekšpohdtų Ir ‘ 110 
tautosakos pavyzdžių.

4 .

4 puslapis—Laisvė (Liberty) 
Lithuanian D&iiyj.—

Tree,, Geg. 11, 1949
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MATTHEW A.
. BUYUS 

I 
(BUYAUSKAS)

NEUŽMIRŠ FESTIVALIO

Chorų Konteste Pirmą Prizą- 
Trofėją Nusinešė Roselando 

Aido Choras
Apie ką tik įvykusį Detroi

te trijų dienų meno Festivalį 
veikiausiai bus rašyta dar ne 
sykį. Ant greitųjų, ragina
mas 
pažadėjau padaryti 
trumpą peržvalgą.

Pirmiausiai apie kolektyvą, 
kuris buvo atsakomingas už 
Festivalio pasekmingumą. Jis 
susidėjo iš pačių darbščiųjų 
narių visų progresyvių orga
nizacijų Detroite. Dirbo sun
kiai ir sutartinai. Vietiniam 

. komitetui, kiek tai buvo gali
ma. gelbėjo LMS Centras. Ir 
dabar, užbaigus darbą, smagu 
/visiem, kad taip viskas gra
žiai pasisekė.
Chicagiečių Liaudies 1 eatras

Pirmąjį Festivalio vakarą 
programa pildė Chicagos Lie
tuvių Liaudies Teatro artistrfi- 
mėgėjai pastatydami B. 
guviečio dviveiksmę 
“Laimė.”

Pirmieji chicagieciai, 
“Laimės” vaidintojų ir 
Korespondentas 
traukiniu dar anksti popiet, 
bet salėje jau radome mūsų 
scenerijų mechaniką J. Mise
vičių su pora talkininkų be- 
prirengiant veikalui atatinka
mas scenerijas.

Žemutinėje salėje darbavo
si Palevičienė, Danta, Nau

Wallace Smei’kč Trumanopasveikinęs svečius ir daly
vius trurępai paaiškina veika
lo “Laimė” turinį.

Chicagieciai lošėjai veikalą 
stato jau antru kartu. Kiek
vienas savo rolėje įsigyvena 
dar geriau negu pirmu kartu, 
statydami Chicagoje. Buvo 
susirūpinimo. Tik dieną prieš 
išvažiuojant į Festivalį sunkiai 
susirgo viena artistė, Wilma 
Jokubkaitė. Reikėjo gauti ki
tą tai rolei. Pasiėmė D. Ju- 
dzentavičienė. Ir į mažiau 
negu 24 valandas taip gerai 
prisirengė, jog niekas nebūtų 
pastebėjęs, kad “ne savo ro
lėje” vaidina.

Publika atydžiai seka artis
tus ir, rodosi, pergyvena kar
tu su Lietuvos liaudim nacių 
žiaurumus okupacijos metu ir 
spontaniškai surinka Valio!, 
kada Raudonoji Armija triuš
kina nacius ir jų pakalikus, 

Po perstatymo kalbamės 
svečiai ir vietiniai ir, “suvedę 
sąskaitas,” pripažįstame, kad 
pirmas festivalio vakaras pil
nai nusisekė. Rytoj šeštadie
nis, publikos bus dar daugiau. 
Penktadieniais daugelis 
naktinėse pamainose ir 
įėjo dalyvauti.

Choru Kontestas

šeštadienį publika 
daug anksčiau, 
laikas, pakelti 

Į didžios salės
sausakimšai pilni, 
department© inspektorius ne

sėda ir kiti, kad viską paruo- į benori daugiau leisti vidun, 
šus tinkamam priėmimui sve-) Programą atidaro Detroito! 
čių. Laikas greitai bėga ir j Sekstetas su Amerikos Himnu, 
štai jau ant estrados komisi-1 Vakarui pirmininkauja Lillian 
jos pirmininkas Dr. Palevičius Gugas ir perstato LMS sekre- 
oficialiai atidaro Festivalį ir1 torių pasveikinti Festivalio

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)

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

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

he
ras. Jis skaitlingas ir a nuo- 
ja, jei taip galima išsi/e’ikšti, 

 

lyg kiekvieno jų gyv^tis pri

 

klausytų nuo gero /špildymo 
savo partijos. riausmingi 

—■ daugiau 
?estivalio ko- 

utvarkyta, jog 
.. _____ duota 20

Gali dainuoti vieną

Newark, N. J

partijos, 
aplodismentai, bė 
nebepasirodo, 
misijos taip 
kiekvienam chorui 
m in u tų.
dainą ar 5—laikas pasibaigė 
ir seka kitas numeris. Mat, 
kontestas. Visiems lygi pro
ga.

Su aidiečiais vieną partiją 
solo išpildė Wanda Zallis.

Detroito 
ru Kliubo 
ja Bertha 
ai dice i us. 
kis choras, bet dainuoja šau
niai. Dainas pamargina so
listės Mary Sheputis, A. Zig
manth ir U. Palevičienė.

Vėl chicagieciai. Išstoja 
LKM Choras su Juozu Kens- 
tavičium. Dainuoja puikiai. 
“Karvelėli Mėlynasis” solo 
partiją išpildo chicagiečių 
lakštutė Estelle Bogdcn. Nei 
nepajutom, kaip 20 miliutų 
l.Vg tirpte sutirpo.

Ant scenos pasirodo jau
niausias LMS choras — Ex- 
Mainierių Choras, vadovybėje 
Nancy Roman. Didžiuma šio 
choro narių, ypatingai vyrai, 
jau nebejauni. Kiti išdirbę 
eilę metų giliai po žeme. Pu
blika ta viską ima atydon ir 
nesigaili aplodismentų.

Paskutinis kontestantas—De
troito Aido Choras, vadovybė
je Stanley Altschuler, šį cho
rą pažįstu virš 25 metai. Per 
tiek laiko jo sąstatas kelis 
kartus pasikeitė. Dabartiniu 
laiku, rodosi, turi daugiau 
jaunų vyrų ir merginų negu 
bile kada pirmiau. Turi ge
rų solistų.

Su choru solo partiją vie
noje dainoje atlieka buvęs 
mokytojas Walter Gugas. Ki
toj dainoj priekyje choro iš
stoja- trio -— Walter Gugas, 
jo žmona Lillian ir Antoinette 
Garelis. Strauso klasiką-“Mė
lynasis Dunojus” dainuojant 
priekyje choro šoka Donna 
Daukus ir Jonas Geraltaus- 
kas. Nesakytume!, jog ne pro
fesionalai šokėjai. Ir prie 
simfoninės dainos meliodijos 
labai tinka.

Bet ir vėl laikrodis nesusto- 
Vėl 20 minutų 

Aidas

Jaimes C. Evans paskirtas ci
viliniu padėjėju apsigynimo 
sekretoriui Louis A. Johnson. 
Jo vyriausia užduotis rūpintis 
rasinėmis problemomis milita- 

-rinėse jėgose.

lando Aido direktorė D. Yu
den. Sudainuoja “Šešupė,” 
“Lietuva, Tėvyne Mūsų” ir 
Amerikos Himną.

Uždanga nusileidžia ir eina
mo žemyn pasivaišinti, pasi
kalbėti. Jaunesnieji tik lau
kia kol orkestras pradės groti 
šokiams.

ja tekšėjęs, 
senesni ir detroitiečių 
apleidžia estradą.
Kontesto Sprendėjai 
Ir Trofėjos *

Programos knygoje šioj vie
toj pažymėta “Pertrauka.” 
Bet pirmininkė' praneša, jog 
pertraukos nebus, o dabar 
kontesto sprendėjai paskelbs 
laimėtojus.

Atvykę prieš pat programą, 
teisėjai sėdi rezervuotose sė
dynėse pačiame priekyje. Pir
mininkė pašaukia ant estra
dos. Atėję jie dar trumpai 
pasitaria savo* tarpe, kažin ką 
užsirašo. į bloknotus ir. . . 
kaip publika, taip 'choriečiai 
ir jų direktoriai, rodosi, Jr 
kvėpuoti sustojo. Laukiame.

Prie garsiakalbio pirminin
kė perstato:

Common Plea| Court teisė
jas David C. Vokės;

General Motors Choro 
rektorius Edward Ossko;

Muzikos mokytoja 
Irene Choimiak.

Kontesto sprendėjų pirmi
ninkas, teisėjas Vokės, po 
trumpos įvados paskelbia pir
mą prizą: Roselando Aido 
Chorui! Trofėjų priima Cho
ro mokytoja D. Yuden ir 
trumpoj, bet turiningoj kal
boj padėkoja teisėjams ir pu
blikai už suteiktą garbę.

Aitras, prizas teko irgi chi- 
cagiškiui chorui — LKM, o 
trečią nusinešė Detroito Aido 
Choras.

Kontestas pasibaigė ir seką 
paskutinis šio vakaro progra
mos punktas — bendras visų 
chorų dainavimas.

Estradą užpildo nariai vi
sų konteste 
kių chorų, 
pirmo prizo

Wallace kalbėdamas 
Coliseume apkaltino

Administraciją už 
darbininkų reikalų, 

> kompromiso su dar- 
neprieteliais Taft-

Paskutinė E^iena Festivalio

Sekmadienis, visi dar išvar
gę po vakarykščio parengimo, 
bet renkasi gana anksti. Ir 
programą šiandien pradėsim 
po pietų, o ne vakare. Mat, 
rytoj darbo diena, o dauge
liui iki namučių arti 300 my: 
lių.

Matyt, jau nebegalėsiu 
smulkmeniškai aparašyti šios 
dienos programos dalyvius, 
nes ir taip raštas perdaug iš
tįso.

Šiandien visą turtingą pro
gramą pildo padieniai 
tai ir mažesnės grupės, 
vieno choro.

Detroitiečius tinkamai 
k o m e n d u o j a seka m i:

Detroito Sekstetas, j Uršulė 
Palevičienė, Mary Sheputis, 
Anacita Zigmanth, Donna 
Daukus, Frank Price.

Chicagiečius atstovauja: 
Connie Abek, Agnes Kenston, 
Roged Žilis ir Veti Yuden, 
Helen ir Richard Misevick, 
Vyrų Kvartetas, Pearl Johan
son, Nancy Roman ir dvi šo
kėjų grupės — Aido Choro ir 
LKM.

“Tolimuosius Rytus” atsto
vauja Ieva Mizarienė. Ji 
pertraukoje pasakė turiningą 
kalbą, pašvęstą Pirmosios Ge
gužės apvai'kščiojimui.

Užsienis irgi atstovautas. 
G ra k š č io j i ' j a u n u o 1 ė kanadietė 
Eleanore Svirplytė paskambi
no porą klasiškų numerių ant 
piano.
Nelengvai Atsėjo

Kurie dirba prie suruošimo 
bile didesnio parengimo, tie 
tik galės pilnai įvertinti, kiek 
darbo įdėjo komitetas 
talkininkai. Jie dirbo 
mėnesius prieš tai, kad 
tinkamai sutvarkius, ir

Henry 
Chicagos 
Trumano 
išdavimą 
padaryme 
bininkų 
Hartley akto pakeitimo reika
lu, kad gavus užgynimą šiau
rės Atlanto PakĮto.

Progresyvių partijos vadas 
taipgi kaltino Triimano Admi
nistraciją pasitraukiant nuo 
civilių teisių programos, kad 
gavus pietinių valstijų reakci
ninkus savo pusėn.

“Reakcionieriai žino 
j eigų a d m i n istra c i j a
karinio pakto, tai ji turi 
kalanti' teisės kontroliuoti 
ganizuotą darbą, unijas ir 
pinti darbininkų teises,” 
brėžė Wallace.

“Čia jau ne kompromisas. 
Bet, aiškiai pasakius, tai par
davimas darbininkų reikalų. 
Ir administracija išduoda dar
bininkų reikalus todėl, kad 
paktas, šaltas karas ir karo 
vadai reikalauja kontrolės 
ant darbininkų,” užakcentavo 
Wallace.

Wallace adresavo Truma- 
nui ir Valstybės sekretoriui 
Achesonui sąžiningai atsiliep
ti į Sovietų Sąjungos taikos 
pasiūlymus.

“Nuo jų abiejų priklauso, 
kad jie pasisakytų aiškiai ir 
pilnai sąlygas taikiam susita
rimui su Sovietų Sąjunga Vo
kietijos klausimuose ir kitais 
didžiaisiais nesusirokavimais,” 
sakė Wallace.

Pirm Wallace’o 
Lester Hutchinson, 
glijos Parlamento, 
Giua, socialistas iš

Hutchinson sakė, kad An
glijos liaudis tiek nukentėjusi' 
nuo karo, kad ji trokšta tai
kos. Bet Amerikos pagalba, 
kurią Anglija gauna Mar- 
shallo Plano tvarkoj, varžo 
britų nepriklausomybę, o šiau
rės Atlanto Paktu siekia dar 
daugiau jų šalį pasiimt 
rikos stambūs interesai 
globom.

“Aš prisibijau, kad 
ant senatvės neprisieitų 
ti už Anglijos nepriklausomy
bę, kaip kad jūsų protėviai 
kovojo už Amerikos,” pašie
piančiai stebėjo Hutchinson.

Micheles Giua savo kalboje 
nurodė, kaip Amerikos intere
sai pančioja Italijos žmonių 
kovas dėl geresnės ateities. 
Bet Italijos liaudis, pabrėžė

gerai, 
siekia 

rei- 
or- 

slo- 
pa-

Giua, nekariaus už Wallstryto 
interesus. Jis sakė: Italijos 
liaudis trokšta taikos ir kovos 
už taiką. 

/
Gerą kalbą pasakė ’ H. 

Smith, vice-prezidentas ūkio 
Padargų unijos. Jis žymėjo, 
kad taikos mitingas kartu pri
mena svarbių darbininkų tarp
tautinę šventę, Gegužės Pir
mą, kuri gimė Chicago j e Mc 
Cormicko darbininkų kovoje 
už 8 vai. darbo dieną.

“McCormicko darbininkai 
daug nukentėjo toje kovoje. 
Keturi darbininkų vadai buvo 
pakarti ir vienas kalėjime 
mirė už darbininkų reikalus,” 
sakė Smith.

“Ta diena yra simbolis tarp
tautinės darbininkų šventės, 
simbolis viso pasaulio darbi
ninkų vienybės. Už dienos 
viso pasaulio darbo žmonės, 
o ypatingai tose šalyse, kur 
darbas valdo, bus milžiniškose 
demonstracijose už taiką. Ir 
mes su milionais pasaulio dar
bininkų ši dešimtstūkstantinė 
skaitlinė Chicagoje taipgi pa
sisakėm, kad kovosim, kad 
taika pasaulyje būtų išlaiky
ta,” reikšmingai baigdamas 
kalbą sakė Smith.

Publika^griausmingais aplo
dismentais lydėjo užgirdoma 
jo pasakymą.

Aukų suaukauta kovai iš
laikymui taikos virš $6,000. 
Nuo lietuvių progresyvių buvo 
Įteikta $50. J. M.

Matykit-Cflrdėkit" Sic 
Jubiliejinį Koncertą

Didžiųjų meno jėgų muzi- 
kalis vokalis jubiliejinis kon
certas įvyks gegužės 14 die
ną, lygiai 7 vai. vakare, Lie
tuvių salėje, 180 New York 
Avė.

Koncerte dalyvaus tokios 
didelės meno jėgos ir jų bus 
labai daug: Lyros choras iš 
Philadelphijos, Aido Choras iš 
Brooklyno, solistai ir solistės 
Violet čypaitė, Dolores Petro 
nytė, Emilija Yeskevičiūtė 
Young, Zuzana Kazokytė 
violinistas Vito Dvareckas, pi 
anistas Frank Balevičius, ru 
sų Volga šokikai ir pats Šie 
tynas su naujomis dainelėmis.

Čigonų dainą Linksmai Kiek
viena vadovaus pati šios dai
nos mokytoja Bronė šalinai- 
tė-Sukaskienė, kuri vadovavo 
ilgiausius laikus (15 metų) 
Sietyno chorui.

Kaip matosi turėsime vie
ną iš puikiausių Sietyno isto
rijoj koncertų. Dėlei to, bus 
pradėta laiku kaip 7 valan
da ir su gražiausia jubiliejaus 
dainele, kurią parašė specia
liai mūsų mylimas asmuo Jo
nas Kaškaitis, o melodingą 
muziką pats Walter Žukas. 
Kad girdėti šią skambią dai
nelę, tai laiku būkite visi. To
liau paduosime nors po kelias 
eilutes dainelių, kuriomis cho
ras linksmins jumis savo j u? 
biliejiniame koncerte.

Reporteris Albinas.

KINIJA
Tuojau Įsigykite Brošiūrą

“KINIJA ŽENGIA Į LAISVĘ”
Dienraštis Laisvė išleido naują brošiūrą apie Kiniją. 

Ten nurodoma apie Kinijos pramones, gamtinius turtus, 
jos žmonių ilgų metų kovas už laisvę. Knygute užvaiky
ta KINIJA ŽENGIA Į LAISVĘ, parašė D. M. šolomskas, 
puslapių 32, kaina 20c.

Kurie reikalausite prisiųsti per paštą po vieną kopiją, 
malonėkite prisiųsti U. S. pašto stampomis 25c vertės, 
kainuoja persiuntimas. Prašome siųsti 10c ar 5c vertas 
stampomis, nes aukštesnės vertes mums yra sunkiau su
naudojamos.

Platintojams gera nuolaida. Kurie ims šios brošiūros 
po 10 kopijų ar po daugiau, kaina 15c už kopiją.

Organizacijų ir individualų literatūros platintojų pra 
šome tuojau užsisakyti šios brošiūros ir platinti ją. Vi 
suomenė susidomėjusi didžiosiomis kovomis Kinijoje 
nori plačiau žinoti apie pačią šalį, apie jos žmonių kultu 
rinj ir ekonominį gyvenimą, ši brošiūra duoda gerų in 
formacijų apie tuos dalykus.

Su užsakymais prašome kreiptis:-

ir jo 
kelis 
viską 

dar 
sunkiau jlirbo laike Festivalio.
Festivalio komisija susidėjo iš 
sekamų veikėjų:

Dr. Palevičius, Lillian Gu
gas, Stella Smith, Jurgis Nau
sėda, Nellie Beliūnas, Ruth 
Palevičiūtė, Antanas Adomai
tis, Edvardas Stakvilas. Lai
ke Festivalio prie aptarnavi
mo svečių dirbo tiek daug 
liuosnorių, jog visus juos su
minėti užimtų perdaug vietos, 
o, be to, ne visus ir bepažįs
tu. Iš “senosios gentkartės” 
mačiau visus vakarus Skubiai 
besitriusiančius: Povilą Var
ną, Joną Butėną, Joną liau
tą, U. Litvinicnę, Jurkevičie
nę, Demskienę ir kitus.

Tai tiek apie Festivalį. Bet 
nebūtų viskas, jei nepaminė
čiau detroitiečius dailininkus- 
piešėjus. Programos knygai 
viršelį ir reklamines iškabas 
piešė Florence Krakaičiūtė. 
Svetainės dekoracijas ir obal- 
šius — A. Malinauskas.

L. Jonikas. .

Lubbock, Texas. — Pot-, 
vyniai čia padarė iki $1,- 
000,000 nuostolių.

PRANEŠIMAS
DETROIT, MICH.

Pranešimas LLD 52 kp. nariams. 
Susirinkimas jvyks geg. 15 d., 12 v 
dieną pas ,dd. Smitrevičius, ant jų 
ūkės. Po susirinkimo 2 vai., toje 
pačioje vietoje jvyks kuopos pir
mutinis šių metų išvažiavimas.

Kelrodis: Važiuokite Telegraph 
keliu j pietus iki Pennsylvania ke
lio, pasukite j dešinę iki Jim Daly 
kelio; pasukite j kairę ant Jim 
Daly kelio ir traukiant j pietus tuo 
keliu pirmutinis namas po dešinei 
bus 18536 ^Jim Daly Rd., tarpe| 
Pennsylvania ir Sibley kelių.

Atsitikime lietaus arba negero 
oro, tai išvažiavimas jvyks Draugi
jų salėje, po reguliario susirinkimo. 
Komitetas visvion bus pasiruošęs 
vaišinti dalyvius. — J. Harita, F. R.

(110-111)

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 Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

flnnnninmnninnniiinnDiHflnniiimnnniii

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

(miiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiinnnnnmnnnnna

RE8. TEL.
HY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME 
ALBERT J; B* .TON-BALTRU N AS, Manager

(Laisniuotas Baisamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)~ Tree., Geg. 11. 1949
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NoHYorko^WA<c>7iriioi Svarbus Pranešimas N. Yorko 
Ir Apylinkes Lietuviams

Richmond Hill, N. Y, 
Kuopos Duosniai 
Pasveikino Laisvę

Gegužės 5 d. įvyko LDS 13 
kp. ir LLD 185 kp. bendras 
susirinkimas. Mūsų LDS kuo
pa paaugo keletu narių, per
sikeliant nariams iš kitų kuo
pų į mūsų kuopą. Šiuomi lai
ku ligonių nesiranda.

Pažangi ų j ų organ i z a c i j ų 
konferencijon, gegužės 29 d., 
apsiėmė atstovauti mūsų kuo
pas šie nariai: M.’ Jakštienė, 
A. Butikauskas, O. Malinaus
kienė, J. Vinikaitis, P. Rai
nys, A. Daugėlienė ir M. Kli
mas.

Mūsų abidvi kuopos sveiki
na Vilnies šėrininkų suvažia
vimą su $10.

Laisvės 3 O-tas metines su
kaktuves sveikina su $30.

M. Klimas.

Vilniečių Suvažiavimas 
Buvo Gražus, Sako Eva

Antradienį sugrįžo iš /vaka
rinių valstijų Eva Mizarienė. 
Ji kaip žinia, dalyvavo de- 
troitiečių ruoštame dainos 
festivalyje ir Vilnies bendro- j 
vės akcininkų suvažiavime, 
Įvykusiame praėjusį sekma
dienį Čikagoje.

—Vilniečių suvažiavime, 5— 
sako Eva, — dalyvavau pirmą 
kartą savo gyvenime. 'Jis bu
vo didelis, gražus ir turinin
gas, padaręs į mane jaukaus

Praėjusią savaitę Čikagoje, 
kaip ir New Yorke, buvo di
deli karščiai. Bet sekmadienį 
oras pasitaisė, buvo gražu 
malonu.

ir

ži drovų 
gerokai 
kuomet

Cirko Aktorius 
Nukrito 40 Pėdų, 
Sunkiai Susižeidė

Dešimtis tūkstančių 
išsigando, daugelis 
apstulbo išgąstyje, 
aktoriaus - trapezisto Fried
rich Ilermsen pastolis atsi- 
liuosavo ir jis raketiškai šovė 
iš aukštybių aslon Madison 
Square Gardene, kur vyksta 
Ringling Bros, ir Barnum & 
Bailey cirko aktai.

Aktorius tebebuvo 
tačiau dar nebuvo 
kokia bus jo ateitis, 
laužyta nugara, 
kos riešelis.

Nelaimės priežastimi, sako
ma, buvęs neprižiūrėtas, ne- 
pridrūtintas sriubas, kuriam 
atsiliuosavus atleista vienas 
pastolio galas.

gyvas, 
žinoma, 
nes su- 

petys, ran-

Nora Swinburne ir Cecil Parke*- scenoje iš filmos 
“Colonel’s Lady,” vienoje iš keturių sudarančiųjų po
puliarių filmu “Quartete” Sutton Teatre, E. 57th St., 

New Yorke.

Sutinkamai su įžymiaisiais mūsų padavimais perstatyti premjerose 
didžiuosius pasiekimus judamųjų paveikslų programose, 

Mes

VICTORIA
THEATRE

Su dideliu pasididžiavimu paskelbiame sekamąjį po Joan of Arc 
puikų veikalą

“Home of the Brave”
Tai judis, kuris drįsta užimti poziciją—ir pats ant savo kojų stovi! 
“HOME OF THE BRAVE” premjera bus Victoria Theatre, 
B'way Ir 46th St., Gegužes 12 d.

Gegužes 15-toji, Paskutine 
Teatralių Programų Diena

Paskutinė šio sezono lietu
viškų teatralių programų die
na. jau čia pat. Ji priklauso 
mūsų jauniausiai meno ir sa
viveiklos grupei, Lietuvių-Kal
bos Mokyklėlei, kuri kas šeš
tadienio popietis, o kai kada 
ir dažniau, susirinkdavo Lie
tuvių Kultūriniame Centre 
pamokoms lietuvių kalbos ir 
rašybos, vaidybos, lietuvių 
liaudies šokių, muzikos ir 
dainų.

Savo darbo metais jie daug 
ko išmoko sau. ir susimokė 
suvaidinti mums veikai Riką 
“Nuprausta Puikybė,” taipgi 
deklamacijų, šokių. Tas mar
gos programos popietis

Įvyks ši sekmadienį, gegu
žės 15-tą, Liberty Auditori
joje, kampas Atlantic Avenue 
ir UOth St., Richmond Hill, 
N. Y. Programoje dalyvaus:

Visa LKM grupė (sugiedos 
himnus ir suvaidins veikalą) ;

Aido Choro Operetiškas 
I ’op ietis Pavyko

Aido Choro pastatymas 
operetės “čigonai” ir balius 
pavyko, nežiūrint to, kad jau 
buvo trečias teatrališkas po
pietis bėgiu kelių pasta
rųjų savaičių ir kad bu
vo nusitraukęs į pava
sarį, kuris vilioja žmones 
iš salių į atvirą orą. Publi
kos buvo gražios vietinės, at
vyko svečiu ir iš toliau.

V a i d y b o. j e d a 1 y v a v o - d a i n a.- 
| vo jaunos čigonės rolėje Ami- 
lija Juškevičiūtė - Young, jos 
motinos — Vera Bųnkienė, 
jauno čigono — Antanas Na
vikas,’ čigonu vado — Petras- 
Grabauskas, grafo — Pranas 
Yakštys, ir visas Aido Cho
ras. taipgi Aido Choro mo
terų grupė, vadovybėje Jurgio 
Kazakevičiaus, smuikininkas 
Vito Dvareckas, akordionistė 
Florence Kazakevičiūtė, LKM 
šokikų Grupė vadovybėje He
len Kručas, akompanistai Syl
via Pužauskaitė ir Pranas 
Balevičius.

Režisieriavo Jonas Juška.
Įdomiose, gražiose sceneri- 

jose čia vyko vaizdavimas či
gonu klajūnėlių gyvenimo, 
meilės pasisakymas tarp jau
nimo dainomis, kurių 
(Neklausk) muziką 
mūsų jaunesniosios 
kompozitorius Pranas 
čius. W ‘ \i

I met, vieniems labai patiko, ki-

vienai 
parašė 
kartos 

Balevi- 
Vaidyba, kaip ir visuo-

Tautinių šokių grupe vado
vybėje Elenos Bručienės;

Deklamatoriai: Edvardas
Dagis, Dolores Agurkis, Bill
ing Brendy, * Jo-Ann-Norris- 
Norvaišiūtė, .Alfredas Feife- 
ris, Lilija Grauniūtė su Billy 
Kūliku:

Smuikininkė Doris Chuber- 
kytė iš Livingston, N. J.;

Taipgi su LKM kooperuo
ja priruošime šios progra
mos :

Aldona ’ žilinskaitė-Ander- 
son ;

Elena Bručas;
Robertas Feiferis;
Jurgis Klimas; ir, žinoma,
Juozas Byronas, LKM mo

kytojas.
' Visi 

veiklos 
bus su

lietuviškojo jaunimo 
patrijotai, be abejo, 
LKM šį sekmadienį, 
Tikietas $1.25. Pro

grama prasidės 4 valandą, du
rys atdaros anksčiau.

tl ki
lt as 
čia

pir-

viešnia trum- 
apie kongreso 

darbus taikai iš-

viešnia daktarė
pasiliko ke-

tiems mažiau. Kadangi 
masi, jog apie vaidybą 
nors rašys išsamiau, tad 
netenka apie,tai rašyti.

✓ Tarp aktų, Aido Choro 
mininkė Amelia Burba, vado
vavusi šiam popiečiui, iškvie
tė ką tik atskubėjusią iš A- 
merikos Moterų Kongreso 
konvencijos daktarę Johanną 
Baltrušaitienę Jš Pittsburgh o 
tarti žodį į susirinkusius. Pa
sveikinusi mus, 
pai priminė 
konvencijos 
saugoti.

Gerbiama 
po konvencijos 
lioms dienoms Broolčlyne, nes 
buvo pasižadėjusi Moterų 
Apšvietos Klubui teikti pa
skaitą jų draugiško pobūvio 
vakare Liberty Auditorijoje, 
gegužės l()-tą.

Po “čigonų,” Auditorijoje 
buvo šokiai prie Jurgio Ka
zakevičiaus orkestrus, 'o res- 
taurante vakarieniavimas ir 
smagus pobūvis iki vėlumos. 
Tarpe linksmautojų buvo ir 
linksmi ai d iečiai, turėję rOs- 
taurante savo stalą, papuoštą 
gėlėmis, ii' pyragą su “Happy 
Birthday, Amelia.” Tai buvo 
tos galingai ir jautriai daina
vusios ir vaidinusios čigonai- 
tės Eros rolę Amilijos Jeske- 
vičiūtės - Young pasveikinimui 
—surprizas proga jos 
dienio, kuris įvyksta 
nors šiomis dienomis.

gimta- 
kada

Kailiasiuviai Sveikino 
Marcantonio

CIO Joint Board ir Fur 
Dressers and Driers išleido 
viešą pareiškimą, kuriame 
reiškia padėką New Yorko 
kongresmanui Vito Marcan- 
tonio, darbiečiui, už jo “did
vyrišką kovą” prieš Taft- 
Hartley aktą.

Marcantonio yra išrinktas 
kongresam American Labor 
Party tik i etų.

PRANEŠIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. • susirinkimas įvyks 
geg. 11 d., #8 vai. vak. Liet. Nepri- 
gulmingo Klubo Name, 269 Front 
St. Visi nariai būkite. Reikės svars
tyti Laisvės jubiliejaus reikalas ir 
LDS vajus. —: Valdyba. (109-110)

brooklynTn. y.
ALDLD 1 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 12 d., 7:00 v. v. Laisvės salė
je, 419 Lorimer St., Brooklyne. Na
riai prašomi dalyvauti, turime svar
bių reikalų aptarti. Taipgi užsimo
kėkite duokles už < šiuos metus. —
Valdyba. (109-110)

Unijos Raudonbaubis- 
tas Įkabintas Apsukime
Miesto įstaigų

Samuel Lemkin, reakcinin
ko Martino Rarback,’o dešinė 
ranka terorizavime pažangių
jų unijistų AFL Painters Dis
trict Council 9-tame, gegužės 
9-tą tapo įkaitintas nusukime 
iš miestavųjų įstaigų $91,809. 
Tą suktybę, sako kaltinimas, 
jis papildęs kaipo dalininkas 
J. & B. ’ Contracting Co., ku
ri buvo paėmusi miesto ligo
ninių maliavojimo darbą.

Lemkinas su savo 
jo firmoje turi JO 
Šerų.

Unijoje Lemkinas 
liorių lokalo 442-ro 
kas ir skaitomas 
mis” minėto Council 9-t0, kurį 
jo ir Rarback’o grupė neseniai 
užviešpatavo per raudonbau- 
bizmą.

pačia to- 
procentų

yra ma- 
pirminin- 
‘smegeni-

Rendauninkai Gins 
Savo Pastogę

Didžiojo New York o ren
dauninkai jau pradėjo bendrą 
veiklą apsaugoti savo teisę tu
rėti pastogę. Praėjusį pirma
dienį įvyko pirmas masinis 
pikietas priešais* Housing Ex
pediter raštinę, 1910 
Ave., Bronx. Taipgi 
masinis mitingas East 
protestui prieš kėlimą

Arthur 
įvyko 

Side j e 
rendų.

Kitose miesto dalyse ren
dauninkai ruošiasi hnasinia/ms 
veiksmams. * s

Tuo tarpu namų savininkai 
tebeskubina į rendų kontrolės 
įstaigų raštines gauti aplika
cijų prašymui leisti kelti įeii- 
das. Pirmadienį išduota ;Apie 
5,700 su. virš aplikacijų ir ke
li šimtai aplikacijų jau su
grįžo išpildytos. Praėjusią 
savaitę 30,500 savininkų pasi
ėmė aplikacijas, tad galima 
nuganyti, kad jos ne už ilgo 

p u n-pradės grįžti raštinėsna 
dais.

mir-Daržoves nereikia 
kyti vandenyje, nes iš jų iš
mirksta vandenin dalis vi
taminų ir mineralų. Jeigu 
jau būtinai reikia pamerkti, 
merkit tik gerai nuplautas 
ir tą vandeni, kuriame mir
ko, suvartokite virimui.

; Egzaminuojant Akis,
i Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Valandos:

Tel. EVergreen 7^6868

9—12 ryte
1 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

TONY’S
* UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Doris Day, su Jack Carson ir 
Lee Bowman žvaigždėse fil- 
moje “My Dream Is Yours,” 

Strand Teatre, New Yorke.

Svečiai-Viešnios
Pas Ireną ir Kancy Levanus 

viešėjo Paulina Jasilionienė ir 
Adelė Tvarijonienė *fš Bing
hamton, N. Y. Viešnios buvo 
atvykusios pamatyti praėjusį 
sekmadienį Aido Choro staty
bą operetę “Čigonai.”

Tuo pat tikslu buvo atvy
kusios iš Binghamtono Bronė 
ir Viktorija Zmitraitės ir M. 
Kulbienė (o gal ii* kas dau
giau).

★
Iš Connecticut lankėsi Jur

gis Kavaliauskas tikslu pasi
matyti su savo seserimi Eva 
Simans, atvykusia New Yor- 
kan dalyvauti - Amerikos Mo
terų Kongreso konvencijoje. 
Mrs. Simans laike konvencijos 
viešėjo pas Andruškevičius 
Williamsburge, pas Rainius 
East New Yorke, Jr gal kai 
kur kitur’.

Pas Andruškevičius, taipgi 
pas Venckumis viešėjo dr. 
Baltrušaitienė.

★

'Pas S. Petkienę, ' Williams
burge, vieši A. Jonikiene iš 
Chicagos. • ž. R.

5 BROOKLYN «

I LABOR LYCEUM!
/ DARBININKŲ IŠTAIGA g 

gSalės dėl Balių, Koncertų, Ban-g 
gkietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.H 
W Puikus steičius su naujausiais g
6 įtaisymais. 2
§ KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS | 
g Kainos Prieinamos. |
g 949-959 Willoughby Ave. g 
g Tel. STagg 2-3842 g

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
TT , , j 1—2 dienom
Valandos: —8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
v

Telefonas EVergreen 4-0203

— M —• M —• M — M — M —— M —— M —— Mi —•— M — M —• *—

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisves 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 
* • z

Jau prasideda piknikų se
zonas. Pirmasis šio sezono 
piknikas įvyksta 22 d. gegu
žės (Ma*y). Jį rengia ALDLD 
2-ra Apskritis, Lithuanian Li
berty Parke, 310 Mitchell 
Ave., Linden, N. J. •

Piknikas bus nepaprastas. 
Bus gera dainų programa, 
taipgi i)1 gera orkestrą dėl šo
kių. Prie to, turėsime ii' 
prakalbas apie šių dienų svar
biausius visų darbo žmonių 
reikalus.

Pikniko gaspadinės jau ren
giasi prie pagaminimo gerų 
valgių dėl atsilankiusių sve
čių pi k nik an.

Šio piknikų rengėjai užkvie- 
čia visus New Yorko apylin
kes lietuvius dalyvauti šiame

MIKE
Julius A. Rokus, 63 metų 

amžiaus, mirė geg. 9 ’d., na
muose, 127-0-1 — 107th Avė., 
Richmond Hill, N. Y. Pašar
votas F. W. Shalihs-šalinsko 
koplyčioj,*84-02 Jamaica Ave., 
Woodhavene.

Laidotuvės įvyks geg. 12 d., 
Cypress Hills kapinėse, 2 vai. 
dieną. Velionis paliko nuliū
dime žmoną Frances, sūnų 
Julius, dukterį Ann Eremin ir 
vieną anūką.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi direktorius šalinskas.

®

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y. ;
' Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-
' dikiam reikmenys, įvairūs daik- 
Oteliai, ligonių kambariui reikmę.

nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238
•X* Tu "T *>’"n* Tr TP T* Tr T" "i*" 

71TDWC I? A I? 411 GRAND STREET £111 O i r ill BROOKLYN, N. Y.

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

DEGTINES - VYNAI - ALUS
Telefonas *1'17 T 17VTQTO1V
EVergreen 4-7729 JL JLjJLjJLj T JLO1

Peter Kapiskas

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENI IS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokį valgių

( ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAI'

282 UNION AVENUE BROOKLY 
Tel. EVergreen 4-0012

fe pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Geg. 11,\ 1949

puikiame piknike. Taipgi pa
geidautina, kad mananti at
vykti piknikan jau pradėtų 
apie tai mąstyti dabar, apie 
tai pasikalbant su draugais ii’ 
pažįstamais ir atvykti grupė
mis.

Piknikan galima atvykti— 
traukiniais, automobiliais ir 
busais. Nuo dabar sekite 
Laisvės špaltas, kuriose bus 
pranešta, kaip ir kokiu laiku 
geriausia piknikan vykti.

Rengėjai.

LMS III Apskr. Surengta

LIETUVIU 
DAILĖS PARODA 

LIBERTY AUDITORIJOJ 
110th St. ir Atlantic Avė.

Richmond Hill

T^sis iki Gegužės 15-tos d.

VALANDOS: 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais— 

7:30 iki 10 vakare 
Šeštadieniais—

6 iki 11 vakare 
Sekmadieniais—

•3 p. p. iki 10 vak.

Pirmadieniais, antradieniais 
uždara

Įžanga nemokama

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Ilome^ 
84-02 Jamaica Avenue 

• Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miešto.
Tel. Virginia 7-4499

' Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32TenEyck St.
Tel. EVergreen 4-8174




