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rašo Vilnies angliškame sky
riuje straipsnį, liečiantį tuos 
Amerikos žmones, kurie yra 
pavergti visokiu detektyviniu- 
kriminaliniu “novelių,” ir tos 
rūšies pasakų, transliuojamų 
per radiją. •

Kaip žinia, milijonai ame
rikiečių nūnai yra taip ap- 
kvaišinti tos rūšies “literatū
ros”, filmų ir radijinės “kūry
bos,” kad jie, atrodo, jau be 
viso to nebegalėtų gyventi.

“Šlykščiuosi žmogžudyste, 
nes iš visų kriminalybių ji 
yra pati blogiausia, tačiau aš 
skaitau knygas apie žmogžu
dystes,” rašo Yakštis.

★ ★ ★ -
“Kyla visuomeniniai, poli

tiniai, ekonominiai klausimai, 
kuriuose žmogus gali imti da- 
lyvumą ir, kaip pilietis, atlikti 
savo dali. Europoje ir Azi
joje vyksta tikri karai ir mir
tis. Daryk ką nors savo pa- 

• šauliui! Yra sportas ir viso
kie kitokie užsiėmimai (hob- 

4 bies), kurie gali patraukti jū
sų laisvas nuo darbo rankas 
ir išbadėjusį protą, mintį. 
Liaukis buvęs kitų pastumdė
liu ir kvailiu!

“Nuolat pats sau kartoju 
šiuos dalykus. Mano sąmo
ningas protas sako: taip, taip, 
tai yra teisinga! Bet, tolydžio, 
kažin kas mane ir vėl kreipia 
link kraujo, ir galvažudybės, 
ir mirties.

“Sakykite: kas su manim 
darosi?”

Šitaip Frank Yakštis baigia 
< savo straipsnį.

★ ★ ★
Rašydamas pirmame as

menyje, straipsnio autorius 
rašo apie rhilljonus tokių ame
rikiečių, kaip jis pats.

Baisus daiktas šiandien da
rosi mūsų krašto taip vadina
mame “kultūros fronte.”

Kur tik pasisuksi, ten nuo
dai, ir tais nuodais, nemato
mais ir nejuntamais, nuodija
ma žmonės, ypatingai jaunes
nioji karta!

Atrodo, tarytum mes išgy- 
' vohame tas dienas, kurias gy

veno -vergų Roma prieš pat sa
vo žlugimą.

Yakščio iškeltas klausimas, 
—jis iškeltas aštriai,—turėtų 
susilaukti rimto, nuodugnaus 
ir aiškaus atsakymo.

Tuo reikalu turėtų pasisa- 
kyti daugiau ypatingai Ame
rikoje gimusio < lietuvių kilmės 
jaunimo ir suaugusiųjų.

Kaip atsipalaiduoti nuo tų 
protinių nuodų, kuriais'val
dančioji klasė šiandien nuodi
ja milijonus Amerikos žmo
nių ? . ‘

Kaip prieitai kovoti? 
Ką prieš tai pastatyti ?

Mano, eilinio žmogaus, pa
tarimas čia būtų tokis:

Neimti į rankas “detektyvi
nės” literatūros, — skaityti 

„ padorią literatūrą, liečiančią
> visuomenines temas; skaitykit 

t klasikus, skaitykit istorines,
biografines, mokslines kny
gas.

Neiti į kino teatrus, kuriuo
se rodomos filmos, “misterija” 

’ pagristos.
Visiškai neklausyti radijo 

“dramų”: užtenka paklausyti 
žinių, vieno kito komentato
riaus, na. ir kaikada rimtes
nės muzikos, kurios vis tik 
tarpeliais pralenda radijo 
bangomis.

Atsipalaidojus nuo to — 
tam, aišku, reikalinga tvirta, 
valia! — tuomet galima lais
vu nuo kasdienio darbo laiku 
daug kas visuomenei ir sau

> naudingo atlikti.
(Tąsa 5-tam pusi.)

DEMOKRATAI ATIDEDA 
VEIKSMĄ PRIEŠ TAFTO 
HARTLEY’© ĮSTATYMĄ
Demokratų Vadas Sako, gal tik po Naujų Metų Bus 
Tariama Atsaukt Priešiinijinį Tafto-Hartley’o Įstatymą

Washington. — Darbinės 
senato komisijos pirminin
kas, demokratas Elbert 
Thomas, išsitarė, jog 
Trumano valdžia gal iki ki
tų metų sausio mėnesio ati- 
dės savo planą, siūlantį at- 
šaukt priešunijinį Tafto- 
Hartley’o įstatymą. Bet 
Thomas spėjo, kad Senatas 
gal apie birželio (June) 15. 
d. ims svarstyti paties Tho- 
maso sumanymą dėl naujo 
darbinio įstatymo.

Sen. Thomas pasikalbėji
me su reporteriais leido su
prasti, jog valdžia pagei
dauja, kad Senatas visų 
pirma užgirtų karinį At
lanto paktą ir reikalauja
mas valdines lėšas. Todėl 
veiksmas prieš Tafto-Hart
ley’o bilių tolyn nustumia
mas.

Giria Naują Tafto Bilių
Thomas gyrė naują re- 

publikono senatoriaus Taf
to sumanymą, kuris nesiūlo

Anglai-Amerikonai Nuima 
Blokadą nuo Sovietų Ruožto

Berlin. — Anglai-ameri- 
konai ir francūzai įsakė 
nuimti prekybos blokadą 
nuo Sovietų kontroliuoja
mos rytinės Vokietijos vi
dunaktį iš trečiadienio į 
ketvirtadienį, pagal Ber
lyno laiką (o 6 vai. 1 min. 
trečiadienio vakare, pagal 
New Yorko laikrodį).

Sovietų vyriausybė įsakė 
tuo pačiu laiku atidaryti a- 
merikonams, anglams ir 
francū zams važia
vimą per sovietinį' ruož
tą į jų užimtą vakarinę 
Berlyno dalį.

Nušluota Hague Šaika 
Jersey City

Jersey City,i N. J.—Suk
ta, supuvusi Franko Ha- 
gue’o politinė mašina vieš
patavo šiame mieste per 32 
metus, bet piliečiai antra
dienio rinkimuose nušlavė 
tą saiką tokia balsų daugu
ma, kaip 4 prieš 3.

Rinkimus laimėjo Free
dom (Laisvės) Partija, va
dovaujant Johnui V. Ken
ny’u i.

Jersey City žmonės de
šimtimis tūkstančių demon
stravo, šoko gatvėse ir 
linksminosi užeigose ir na
mie, reikšdami džiaugsmą, 
kad jie, pagaliaus, pasiliuo- 
savo nuo despotiškos Ha- 
gue’o mašinos.

Šie rinkimai išveja majo
rą Franką Hague Eggersą, 
bet ir jam majoraujant, tik
rasis miesto bosas buvo jo 
dėdė Frank Hague.

Naujoji valdyba tyrinės 
ilgas Hague’o suktybes.

London. — Pirmas ra- 
kietinis anglų bombapešis 
bandymuose skrido 600 my
lių per valandą.

atšaukti dabartinį Tafto- 
Hartley’o įstatymą, o tik 
“pašvelnina” tūlus to įsta
tymo posmus. Taftas, be 
kitko, perša palaikyti teis
mų indžionkšinus prieš 
streikus, bet “iš dalies pri
pažįsta” darbo unijas.

Paties Thomaso bilius, 
valdžios užgirtas ir CIO ir 
Darbo Federacijos vadų re
miamas, reikalauja, kad li
nijų vadai ir samdytojai 
prisiektų, jog jie ne komu
nistai, ir kad dalinai būtų 
pripažintos darbo unijos.

Čia Thomas pastebėjo, 
kad 17 valstijų išleido vie
tinius įstatymus, užginan
čius pilną unijų pripažini
mą. Todėl, girdi, sunku Im
tų patraukti senatorių dau
gumą balsuoti už tikrą uni
jų pripažinimą.

Thomas priešinosi tik 
Tafto siūlymui palaikyti 
teisminius indžionkšinus 
prieš streikus.

Tautininkai Šanghajuį 
Urmu Žudo Liaudiškus 
Kinus ir Jų Gimines

Šanghai. — Dieną ir nak
tį staugia kariniai tauti
ninkų policijos automobiliai 
Šanghajaus gatvėmis, vary-' 
darni nužiūrimus neištiki
mus jiem žmones į sušau
dymo vietas ant gatvių 
kampų.

Tautininkų komanda įsa
kė sušaudyt ne tik palan
kius liaudininkam - komu
nistam policininkus, bet ir 
visus jų šeimynų narius.

Tautininkų vadai žadėjo 
šnipams prieš liaudininkus 
duoti tiek pinigų, kad už
tektų visam amžiui be dar
bo gyventi.

Kinų Tautininkai Prašo 
Daugiau Jankių Dolerių

»
Kanton, Kinija. — Tauti

ninkų valdžia siųs Ameri
kon prof. Kan čieh-hou pra
šyti daugiau medžiaginės ir 
politinės paramos karui 
prięš kinų komunistus- 
liaudininkus1.

Neva. pasitraukęs dikta
torius , - prezidentas Čiang 
Kai - sekas leido savo 
pavaduotojui generol. Li 
Tsung - jenui gauti šiek 
tiek aukso ir sidabro iš 
Formozos salos. Čiangas 
ton salon išgabeno daugu* 
mą Kinijos valstybės iždo.

Li Tsung-jenui reikią ki
niškų sidabrinių dolerių 
kariuomenei algą mokėti, 
kad galėtų apramint bruz
dančius kareivius, nes po
pierinė jų alga yra bever
tė.

New York. — Jau 5 die
nas paeiliui smuko Wall 
Stryto šėrai.

Bažnytiniai ir Pilietiniai 
Vadai Šaukia Konferenciją 
Kovai prieš Atlanto Paktą

SEN. CONNALLY ŠAUKIA
PILNAI PRIPAŽINTI
FRANKO REŽIMĄ

Washington. — Gegužės 
20-21 d. čia įvyks bažnyti
nių ir pilietinių vadų kon
ferenciją veikimui prieš 
Atlanto paktą, šią konfe
renciją šaukia pasauliniai 
garsus mokslininkas Alber
tas Einšteinas, žymus ra
šytojas Thomas Mann, pro
testantų vyskupas W. J. 
Walls, kunigas 
Dahlberg ir Emily Green 
Balch.

New Jersey Progresyvių 
Partijos atstovas James

Edvpn

Hankovo Vadai Tariasi apie 
Pasidavimą Liaudininkam

Šanghai, Kinija. — Kinų nimo skelbia, kad dalis jų 
Liaudies Armija užėmė po
zicijas tik už 18 mylių nuo 
Hankovo, 1,000,000 gyven
tojų miesto, Yangtze upės 
uosto, į pietų vakarus nuo 
Šanghajaus. Liaudininkai- 
komunistai atakuoja gele
žinkelį, einantį iš Hankovo 
į Kantoną, kad galėtų už
kirsti tautininkų kariuome
nei pabėgimą iš Hankovo.

Hankove- esą 300,000 tau
tininkų armijos, * koman
duojamos generolo Pai 
Čung-hsio.

Pranešama, jog Hanko
vo - Vučango - Hanjango 
trimiesčio vadai tariasi da
ryti atskirą taiką su komu
nistais - liaudininkais, nors 
tautininkų valdžia aštriai 
uždraudė atskiras derybas 
dėl taikos.

Tautininkai be patvirti-

30,000 Briggs Auto. Darbininkų 
Balsuos Streiko Klausimą •

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų Unijos va
dovybė šaukia masinį 
Briggs auto, viršų darbi
ninkų susirinkimą, kuriš 
balsuos, ar streikuot prieš 
paskubos didinimą Briggs 
fabrikuose. Pas Briggs dir
ba 30,000 žmonių.

CIO Auto. Darbininkų 
Unijos pirmininkas Walter 
Reuther ir kiti vadai tęsia 
derybas su Fordo kompa
nijos atstovais dėl 65,000 
darbininkų streiko baigimo

Bilionais Dol. Nupuolė 
Amerikiečių Uždarbiai

Washington.— Amerikos 
žmonės, neįskaitant korpo
racijų, kovo mėnesį šiemet 
gavo 2 bilionais dolerių pa
jamų mažaiu, negu vasario 
mėn., kaip praneša valdinis 
prekybos departmentas.

Įplaukų nupuolimas aiš
kinamas tuom, jog sumažė
jo darbai.

(Didžiųjų korporacijų gi 
pelnai per tris pirmuosius 
šių metų mėnesius aukštai 
viršija jų pelnus per tūps 
pačius 1948 m. mėnesius.)

ORAS.—Būsią šilčiau

Embree, kalbėdamas Sena
to užsienio reikalų komisi
jai prieš Atlanto paktą, 
kartu perskaitė laišką, šau
kiantį tą konferenciją.

Laiškas sako:'
— Mes priešinamės kari

niam Atlanto paktui ir rei
kalaujame daryti būtinus 
žingsnius, kad taptų įvyk
dyta tikra ir pastovi taika.

Konferencijon šaukiama 
atstovai darbo unijų, pilie
tinių, bažnytinių ir visuo
meninių organizacijų.

kariuomenės “pasitraukus” 
iš Hankovo į pietus.

United Press, amerikinė 
žinių agentūra, sako:

Komunistai, verždamiesi 
link Hankovo ir gilyn į Če- 
kiango ir Kiangsi provinci
jas, gręsia apsupti pusę mi- 
liono tautininkų kariuome
nės.

200,000 Liaudies Armijos 
dviem, pusėm atakuoja tau
tininkus už 30 mylių nuo 
Šanghajaus/

Liaudininkais ruošiasi 
šturmuoti tautininkus ry
tiniame Tsingtao uoste, bu
vusioje amerikonų karo lai
vų ir marinų stovyklose. 
Patrankų šūviai jau girdėt 
pačiame Tsingtao mieste.

Tautininkai Šanghajuje 
ruošiasi ilgai apgulai iš ko
munistų pusės.

prieš River Rouge ir Lin
coln automobilių fabrikus. 
Darbininkai streik u o j a 
prieš ’ paskubos padidinimą 
darbe.

Dearborno, Detroito prie
miesčio, majoras Orville 
Hubbard pats tyrinėjo ir 
atrado nežmonišką pasku
bos didinimą milžiniškame 
River Rougę fabrike, Dear- 
borne.

Fordas mėgino užginčyti 
paskubos greitinimą.

Irano Paskalai apie 
“Rusų Įsiveržimus”

Teheran. — Irano val
džia vėl paleido gandus a- 
pie tariamus Sovietų karei
vių “įsiveržimus”; pasako
ja, kad rusai, girdi, perėję 
sieną ir užėmę Astarą ir 
dvi' kitas vietoves Irano pu
sėje; esą, apsišaudę su Ira
no sienos. sargais ir pasi
braukę ačgal.

Anot tų paskalų, ' 
Irano kareivis be žinios 
dingęs, o keli kiti sužeisti.

(Sovietų vyriausybė ne 
kartą, nurodė, jog vadinami 
rusų 
yra’

įsiveržimai į Iraną 
provokaciniai kur--

Trumaniški Demokratai ir Republikonai Giria Franko už 
Kovą prieš Komunistus; Nori Įtraukt Jį į Atlanto Paktą

Washington. — Demok
ratas senatorius Tom Con
nally, Senato užsienio rei
kalų komisijos pirmininkas, 
ragino pilnai diplomatiniai 
pripažinti fašistinį Ispani
jos diktatorių Franko.

Kilus ginčams dėl Ispa
nijos, Connally, Tnimano 
užsieninės politikos vykdy
tojas Senate, pareiškė:

— Aš nematau jokios 
priežasties, kodėl ši šalis 
neturėtų iš naujo pilnai su- 
megsti diplomatinius ry
šius su Franko. Aš niekuo
met nemačiau logikos ta
me, jog mes palaikome dip
lomatinius ryšius su Rusi
ja, bet ne su Ispanija.

Connally ir republikonas 
senatorius Owen Brewster 
kritikavo Amerikos delega
tą už susilaikymą nuo bal
savimo politiniame Jungti
nių Tautų asamblėjos (sei
mo) komitete, kur buvo 
siūloma panaikinti 1947 
metų asamblėjos nutarimą

Franko Bičiukai 
Karštai Darbuojasi 
Jungtinėse Tautose

Lake Success, N. Y.—Fa
šistinio Ispanijos diktato
riaus Franko šalininkai iš
sijuosę darbuojasi tarp 
Jungtinių Tautų asamblė
jos narių; stengiasi pa
traukti daugiau balsų 
Franko pusėn, kad atmestų 
senesnįjį nutarimą prieš 
Franko ir pilnai p<įpažintų- 
jo valdžią. X.

Praeitą šeštadienį pohtR 
nis Jungtinių Tautų asam
blėjos komitetas balsavo 
Brazilijos, Bolivijos, Peru 
ir Kolombijos rezoliuciją, 
siūlančią atšaukti aną nu
tarimą prieš Franko.
•. Už rezoliuciją balsavo 25 
komiteto nariai, prieš ją 16, 
o 16 kitų susilaikė nuo ^al
savimo. .Tokiu būdu stoka- 
vo 7 balsų iki reikalingų 
dviejų trečdalių balsų.

Tarp“ susilaikiusių buvo 
ir Jungtinių Valstijų dele
gatas.

Dabar Franko bičiuliai 
deda pastangas, kad pa
trauktų balsuoti už Franko 
bent 7 susilaikiusius.

Jeigu tatai pavyktų, tai 
jie 'siūlytų kviesti Franko 
Ispaniją į Jungtinių tautų 
narius.

CHRYSLER PALEIDO 
22,000 DARBININKŲ 

Detroit.
automobilių korporacija ne
ribotam laikui pasiuntė na
mo 22,000 darbininkų; sako, 

vienaikad pritrūkę Chrysleriui 
’tūlų auto, dalių, nes už- 
streikuoti Fordo fabrikai, 
iš kurių Chrysleris gauda
vo tas dalis.

Chryslerio

stymai prieš Sovietų Są
jungą.)

prieš Franko.
Tas nutarimas isakė at

šaukti Jungtinių Tautų 
kraštų ambasadorius bei 
pirmaeilius atstovus 
Franko Ispanijos.
Kas Būtų Ispanijoj, jei 

Franko?

iš

ne

Sen. Brewster užklausė:
— Jeigu mes kovojame 

prieš komunizmą, tai kodėl 
nepripažįstame Franko val
džios? Kokioje padėtyje 
mes būtume, jeigu Franko 
nebūtų paėmęs viršų prieš 
komunistus? Kas būtų, jei
gu komunistinė valdžia bū
tų laimėjus pergalę Ispani- 
joj?

Demokratas senatorius 
Pat McCarran sakė:

— Ispanija būtų labai 
svarbus Atlanto pakto na
rys. . 1

McCarran pranešė, jog 
valstybės sekretorius Ache- 
sonas sakė jam ir kitam 
Kongreso nariui, kad jeigu 
Ispanija būtų priimta į 
Jungtines Tautas, tai Ame
rika tuojau pasiųstų savo 
ambasadorių Ispanijon.

Paskola Frankui
McCarran pripažino, jog 

finansiniai Franko fašistų 
valdžios dalykai labai silp
ni, kartu jis pranešė, jog 
vienas didelis amerikinis 
bankas davė “milžinišką 
paskolą” Ispanijai.

(New Yorko Chase Na
tional Bankas, su valdžios 
užgyrimu, paskolino Fran
kui 25 milionuš dolerių. 
Valdinis Jungtinių Valstijų 
Eksporto - Importo Ban
kas taip pat veda derybas 
de1

Demokratas 
Dennis Cnhvez gyrė Fran
ko:

— Jeigu bet kas kovoja 
prieš komunistus, tai Fran
ko tikrai kovoja prieš juos.

® ’■ ■

''4

kolos Frankui.) 
senatorius

Ryty Vokietijai Gaminama 
Liaudiška Konstitucija

Berlin. — Vokiečių Liau
dies Kongresas “ gamina 
konstituciją rytinei Vokie
tijos sričiai, Sovietų kont
roliuojami. Liaudiška kon
stitucija rytinei vokiečių 
valstybei būsianti užgirta 
pirm Keturių Didžiųjų už
sieninių ministrų susirinki
mo, kuris įvyks Paryžiuje 
gegužės 23 d.

Sovietų Sąjunga ir vokie
čių Socialistinės Vienybės 
Partija (socialistai - komu
nistai) reikalauja vienos 
demokratinės valdžios išti
sai Vokietijai, pagal Pots
damo konferencijos nutari
mą.

Bet kad anglai-ameriko- 
nai ir francūzai organizuo
ja vakarų Vokietijos vals
tybę, atskirai nuo rytinės 
Vokietijos, tad ir rytiečiai 
priversti kurt savo valsty-

'A$
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Šnipai ir Revoliucija
Valdiniai šnipai, kuriuos FBI buvo įstatęs į darbo uni

jas ir komunistinę partiją, vis tik yra žiopli asilai, o dau
giau niekas.

Štai, šnipas William Cummings, pastatytas liudyti 
prieš 12-ką komunistų vadovų, teisiamų New Yorke. 
Ką gi jis “liudija”? Jis, be kitko, “liudija”, būk jam sa
kęs vienas “komunistų partijos vadas,” kada turėjo į- 
vykti Amerikoje proletarinė revoliucija!... O jeigu ji ne
įvyko tuomet, kai turėjo, tai tik dėl to, kad “tam tikros 
sąlygos pasikeitė.”

Kas ki tokiu asilišku “liudijimu” gali tikėti?
Jeigu panašūs plepalai būtų buvę plepėti, sakysime, 

prieš 50 metų, na, kad ir prieš 30 metų, tai būtų galima 
daleisti, jog buvo tokių naivių darbininkų partijoje žmo
nių, kurie panašiai būtų drįsę kalbėti. Bet sakyti, jog 
taip kažin kas iš vadovaujamųjų komunistų partijos* 
narių kalbėjo prieš keleris metus, yra daugiau negu 
kvaila.

Kiekvienam, kuris tik nori ką nors žinoti, lengva su
prasti, kad nei vienas atsakingas komunistinis vadovas 
Amerikoje nesakė ir nesako, kada Amerikoje įvyks re
voliucija, jeigu jis ar ji ir tiki revoliucijos atėjimu. To
kio dalyko niekas niekad iš anksto negalį pasakyti. Re
voliucijai niekas negali nustatyti dienos arba metų, ku
riais ji turi įvykti, kai šalyje nėra revoliucinės padėties.

Juo labiau Amerikoje apie revoliuciją nieks nekalba ir 
ja nieks šiandien nespekuliuoja. To nėra nei ko
munistinėje literatūroje, to niekur nekalba joks atsakin
gesnis komunistų vadovas.

• Kas nori matyti ir suprasti, kaip revoliu
cinis karas prasideda, gali tai aiškiai 
matyti nūdieninėje Kinijoje. Fašistinė Čiang 
Kai-šeko' klika, spaudusi liaudį per metų eilę, neigusi jo
sios teises, sukėlė ją prieš save. Na, iįr šiandien, Kinijos 
liaudis, vadovaujama komunistinės partijos, muša savo 
priešą ginklu, nes kitaip išsilaisvinti jai nėra progų. Tai, 
žinoma, nėra mielas ir lengvas dalykas, bet tai vieninte
lis dalykas, vienintelė priemonė tautai išsilaisvinti. t

Panaši padėtis yra Indonezijoje, kur holandai impe
rialistai, susitarę su Indonezijos pardavikais, siekiasi 
valdyti tą didžiulį kraštą. Ten taipgi tenka laukti žmo
nių sukilimų, revoliucinio karo.

Amerikos žmonės gerai žino, kad jokia partija negali 
nustatyti revoliucijai dienos, — o jie žino, kadangi skai
tė apie 1776 metus, jie skaitė apie 1864 metus. Mūsų 
kraštas, atsiminkime, pergyveno du milžiniškus karus, 
vieną prieš anglus imperialistus, — Revoliucinį Karą, — 
kitą prieš vergų savininkus, — Civilinį Karą.

Jeigu jau kas apie tuos dalykus nusimano, tai, mūsų 
nuomone, komunistai darbuotojai geriausiai nusimano, 
nes jie mokosi, studijuoja praeitį ir nėra akli dabarties 
reikaluose. t

Taigi šnipo plepalai, pateikti teisųio salėje ir užrekor- 
duoti teismo knygose, mūsų’ nuomone, ne tik neturi jo
kios vertės, bet parodo, kokius kvailus žmones mūsų 
FBI samdo darbo unijoms ir politinėms partijoms šni
pinėti.

Kodėl Nesilaikyti?
Graikijos partizanų liaudies vyriausybė paskyrė vie

ną savo narį, ministrą, Miltiades Porphyrogenis, vykti į 
New Yorką ir čia pasiūlyti Jungtinių Tautų seimui, kad 
jis tarpininkautų tarp Graikijos-monarchistų-fašistinės 
ir partizanų-liaudiškos vyriausybių dėl taikos atstei- 
gimo Graikijoje. • »
* Deja, kol kas mūsų valstybės departmentas neįsilei
džia Porphyrogenis’o, o jo čion neįsileidžia dėl to, kad 
ans esąs komunistas!

, Nežinome, kuo visa tai baigsis.
Graikijos partizanų - liaudies vyriausybė, skelbia ži

nios iš Europos, siūlo tokią propoziciją taikai atsteigti 
Graikijoje: tegu Jungt. Tautos paskiria atstovybę—ke
letą žmonių iš “vakarų bloko” ir tiek pat iš “rytinio blo- 
:k.o” — kuri prižiūrėtų naujus, visuotinus? rinkimus Grai
kijoje. Rinkimai, aišku, turį būti pravesti laisvi, kuriuo
se'kiekvienas pilietis turįs teisės dalyvauti. Tuomet, ko
kią valdžią (parlamentą) žmonės išrinks, tokią partiza
nai - liaudininkai pripažins. Na, ir taika bus atsteigta.

Mums rodomi, jog pasiūlymas yra labai vietoje ir jis 
reikėtų priimti. Atsiminkime, jog mažai kas tikisi, kad 
Graikijos monarchjstai - fašistai ginklo pagalba civilinį 
karą ten laimės. Partizanų jėgos nemažėja, bet didėja, 
jie tvirtėja, o šalis tuo pačiu laiku baisiai naikinama. 
Graikija ir taip labai suvargusi, žmonės nuskurdinti, tik 
kapitalistai, kariuomenės vadovai ir Athenų valdžia’tun
ka, o šitie tunka Amerikos doleriais.

Ligi šiol atrodo, jog Graikijos liaudies atstovas New 
Yorkan nebus' įsileistas ir to krašto partizanų balsas ne
bus išgirstas. Užuot kreipus daugiau dėmesio į taiką, 
jnūsų Kongresas skiria naujus milijonus dolerių*Athenų 
monarchistams!

Bet juk visuomet negalėsime į monarchistų bedugnę 
kišenę milijonus dolerių pilti ir pilti.

Ar ne geriau būtų ėjus prie taikos?! v

DAR VIENA NUOMONĖ 
APIE SOVIETŲ ŽMONES

Gunnar Fagrell, švedas, 
žurnalo “United Nations 
World” bendradarbis, rašo 
įspūdžius iš Maskvos. Pir
miausia jis atiduoda kredi
tą rusams lakūnams. Sako: 
“Atrodo, jog visi sutinka, 
kad rusai lakūnai yra pir
mos klases. Jie nusileidžia 
ir pasikelia su didelių ga
bumu...”

• Kaip daugelis kitų, taip 
Fagrell įsivaizdavo, kad 
Kremlius yra didžiausia 
slaptybė, kad į jį kojos ne
galima įkelti. Bet kai nu
vyko Maskvon ir panorėjo 
Kremlių pamatyti, neturėjo 
jokios bėdos. Užteko, girdi, 
to, kad Švedijos ambasado
rius parašė laišką užsienio 

I reikalų ministerijai ir pa
prašė leidimo, kad jis ir jo 
štabas galėtų pamatyti 
Kremlių, kartu atsivedant 
ir Fagrell, kaipo svečią. 
Kremliuje buvo \parodytos 
visos vietos. Buvęs dar toks 
atsitikimas. Einant pro sa
lę, kur Sovietai laiko susi
rinkimus, viena mergina 
pašnibždėjus, “o kodėl jie 
mūsų1 čionai neįleidžia?” 
Bet valandą vėliau, aplan
kant įvairias vietas iš eilės, 
vadovas juos visus atvedė 
kaip tik į tą salę! Per visą 
vizitą Kremliuje, sako Fa
grell, nė žodžio propagan
dos nebuvo ištarta.

Fagrell prieina prie Ta
rybų Sąjungos žmonių at- 
sinešimo linkui šių dienu i- 
kaitusios tarptautinės at
mosferos. Jis rašo:

“Kaip ir visi kiti žmonės, 
rusai trokšta taikos. Nei jų 
charakteryje, nei jų gyve* 
nime nesiranda nieko pana
šaus į naciškosios Vokieti
jos troškimą užkariauti ir 
pavergti pasaulį spėka.

“Rusai tvritai tiki, kad 
jų sistema yra tokia, kuri , 
geriausia patarnauja dar
bo klasėms. Jie pilnutinai 
pasitiki savo ateitimi. Rau
donosios Armijos laimėji
mai Antrajam Pasauliniam 
Kare įtikino juos, kad jų 
valstybė išsilaikys. O dabar 
tas faktas, kad vartojamų
jų daiktų atsiranda vis 
dauginu ir daugiau, jiems 
yra įrodymu, jog jų pramo
nė vėl veikia gerai ir toliau 
vystosi.

“Rusai tiki, kad kapita
listinis pasaulis jiems’ pa
vydi to, ką jie skaito svar
biausiu pasisekimu, ir ruo
šiasi ginkluotam užpuoli
mui ant Tarybų Sąjungos 
su tuo tikslu, kad pašalinti 
savo kompeti torių. Ne tik 
užsieninėje, bet ii\ naminė
je propagandoje ši tema y- 
ra nuolatos pakartojama. 
Vidutinis Rusijos žmogus 
tikrai bijo agresijos iš va- - 
karų.

j “Jei kiltų karas, rusai 
kariautų iki paskutinio 
kraujo lašo, taip ilgai, kol 
jie bus įsitikinę, kad jie yra 
užpulti ir kad jie gina savo 

i namus ir savo laimėji
mus...”

Iš antros pusės, sako Fa
grell, “nors visi užsieniečiai 
Maskvoje yra nužiūrimi, 
tačiau neapykantos prieš 
juos nesiranda. Žmonės yra 
atsargūs, bet draugiški ir 
pagelbingi, kur tik eini.. Vi
suomet jauti, kad jie, kaip 
ir tu, norėtų būti draugais, 

i bet taip ilgai, kol jie jau
sis, kad jie yra grumojami 
užpuolimu ir kad jų garbė 
yra įžeidinėjama niekini
mu, — jie pasiliks užsičiau
pę, nekalbūs.“

AR ŠALTASIS KARAS 
JAU PASIBAIĖ?

Žurnalo “The Nation” 
užsienio reikalų redaktorius 
Del Vayo džiaugiasi, kad 
Berlyno “blokada” bus nu
imta. Jis sako, kad jis visą 
laiką tikėjo, jog tatai turės 
būtį padaryta. Savo nuo
monę jis buvęs parėmęs 
dviem dalykais. Jis rašo:

“Aš žinojau, kad pasirin
kimas tėra tarpe taikos ir 
karo: šaltasis karas yra 
toks nenatūralūs apsireiš
kimas, jog jįs negali tęstis 
neribotai... ' Šaltasis karas 
negalėjo tęstis toliau; jis 
turėjo baigtis taika arba 
karu.

“Antra priežastis buvo 
mano įsitikinimas, kad Ru
sija nenori karo”.

Jam esą labai džiugu dar 
ir todėl, kad derybos dėl 
nuėmimo blokados prasidė
jo ir ėjo Jungtinių Tautų 
ribose. Svarbu, kad Tarybų 
Sąjungos ir Amerikos at
stovai Jungtinėse Tautose 
vedė tas derybas,

Iš antros pusės, rašo Del 
Vayo, negalima užsimerkti 
ir nematyti L'tų sunkumų, 
kurie tebelaukia santykių 
tarpe rytų ir vakarų. “Ke
lias link susitaikymo, ypač 
Vokietijos klausimu, gali 
pasirodyti ilgu ir akmenuo
tu.”

“The Nation” redakto
rius mano, kad ir Truma- 
nas gerai pasitarnavo tai
kos reikalui, * kuomet jis 
tuojau pareiškė savo įsiti
kinimą, “kad rusai elgiasi 
nuoširdžiai.” Del Vayo 
smerkia tuos- laikraščių ir 
radijo komentatorius, kurie 
tebesėja neapykantą ir 
kerštą. -Jie tarnauja ne 
taikai, bet karui.

KLERIKALAI — 
“PONAI KARJERISTAI”

J. Juškaitis, Naujienų ko
respondentas, smerkia Ka
nados klerikalus ir vadina 
juos “atskalūnais”. Jų su-

i organizuota Kanados Lie

tuvių Sąjunga esąs piktas 
padaras. Jis rašo:

Juk atskalūnų visada atsi
ras. Ir ši grupelė išėjo iš 
lietuvių seimo ne dėlto, kad 
jiems būtų Lietuvos vadavi
mo klausimas svetimas, bet 
tik dėl to, kad jie Vokietijo
je sudarę vie.nos kraštutines 
K)-, demokratų partijos pa
galba karjeras, šiandien ne- 
beįsivaizduoja kaip likti be 
jų. Susimeta į taip vadina
mą “sąjungą“ pasiskirsto 
pareigomis ir lieka vėl kaip 
buvę: “ponas centro pirmi
ninkas,” “ponas centro se
kretorius“ (biuletinio), “se
kretorius“ ir kiti titulai.

Beabejo, karjeristui ben
drasis vienybės reikalas te
rūpi tiek, kibk jam iš to yra 
nauda.

“KAS NEDIRBA, 
MIELAS VAIKE. . .”

Liaudies. Balsas teigia, 
kad tarybinė santvarką 
daug geriau aprūpina Lie
tuvos žmones gyvenimo 
reikmenimis, negu senoji 
buržuaz. kapitalistinė san
tvarka. Rašo:

Iš Lietuvos spaudos mes 
matome, kad tarybine san
tvarka daug geriau aprūpina 
darbo žmones, darbininkus 
ir valstiečius. Jiems atiduo
ta žeme, fabrikai. Pasidarė 
plačiai prieinamas mokslas, 
štai per keturius metus buvo 
duota daugiavaikėms Lietu
vos šeimoms 206,182,000 ru
blių valstybinių pašalpų. 
Veltui gydymas, socialė ap- 

,drauda. Nors karas paliko 
daug žaizdų, tačiau gyveni
mas vejasi pirm karinį stan
dard ą.

Be • abejones, turtingieji 
sluogsniai turėjo nusileisti 
žemyn. Jie nepatenkinti. 
Bet jie npsudara didelio 
skaičiaus žmonių. Kitą, jie 
nenublokšti .į “pragarą.“ Jie 
gali, pasidaryti gyvenimą, 
kaip ir kiti.

Lietuvoje įgyvendinamas 
■ socialis teisingumas. Kiek

vienas gauna pagal darbą. 
.Posakis, “Kas nedirba, mie
las vaike, tam ir duonos duot 
nereikia,“ dabar labai tinka. 
Nuoširdžiai dirbdami, visi 
gali pakilti. Savo darbu jie 
gali daug atsiekti. Bet ki
to prakaitu dabar nebus ga
lima įsigyti dvarus ar vijas.*

IR ČIA BIJO 
BOLŠEVIZMO

Naujienos bijo, kad pri
pažinimas gen. Franco pa
tarnautų bolševizmui. Nes, 
girdi, “bolševizmas gautų 
naują propagandos ginklą 
prieš vakarų valstybes.”. 
Tad, “kam”, sako, “demok
ratijos turi save diskredi
tuoti?” (N., geg. 4'd.).

Išeina taip, jog bolševiz
mas ir šiame atsitikime pa
tarnauja žmonėms. Jeigu 
imperialistai nebijotų bol
ševizmo, tai seniai jau bū
tų pasibučiavę su kruvinuo
ju Franko. / /

Komunizmo baubas 
unijos konvencijoje

Montreal, Canada. —Ge- 
gužės 4 d. čionai prasidėjo 
konservatyviškos unijos In
ternational Brotherhood of 
Boilermakers konvencija. 
Dalyvauja aštuoni šimtai 
delegatų.

Vos konvencijai prasidė
jus, ją pasveikino Kanados 
Darbo M'inisteris Mitchell. 
Visa jo kalba sukosi apie 
kovą prieš komunizmą. Vie
noje vietoje jis šaukė, kad 
jis kovosiąs komunizmą tol, 
“kol nors krislelis gyvybės 
bus mano kūne.” Jam ko
munizmas “sudaro didžiau- 
sį darbininkų judėjimui pa
voja visam pasaulyje.” Bai
gė jis savo tiradą prieš ko
munizmą: “Kol aš būsiu 
darbo ministru, tol nebus 
jokio kompromiso su komu
nistų- taktiką.”

Panašioje dvasioje kalbė
jo ir unijos prezidentas 
MacGowan. Jis irgi prisie
kė kovosiąs komunizmą iki 
akis amžinai užmerksiąs. 
Jis primetė komunizmą ir 
Kanados Trades and Labor 
Congressui. Boilermakerių 
unija sustojus į kongresą 
mokėti duokles už tai, kad 
jis nuvažiavęs komunizmo 
keliais!

Ir taip kiekvienas kalbė
tojas ir kiekvienas virši-

komunizmo baubu. Iš to ga
lima spręsti, kad toje uni
joje komunistų įtaka yra 
didelė.

Fordo darbininkų streikas
Detroit, 

džiausiąs ir 
šiandien darbininkų fronte 
įvykis, tai Detroito Fordo 
kompanijos darbi ninku 
streikas. Kovon stojo še
šiasdešimt penki tūkstan
čiai darbininkų. Fordo dar
bininkai sukilo prieš įvestą 
darbo skubinimą. Visos pa
stangos iš unijos pusės 
samdytojus paveikti, kad 
jie savo planą atšauktų, bu
vo veltui. Kitos išeities ne
beliko, kaip tik streikuoti.

Prie streiko buvo atsar
giai rengtasi. United Auto
mobile Workers Fordo 
dirbtuvės lokalas nubalsa
vo streikuoti. Unijos vado
vybė, prezidentas Reuther 
ir kiti, bandė darbininkus 
sulaikyti. Bet kai pamatė, 
kad Fordo darbininkai tik
rai stos kovon, vadovybė 
streiką užgyrė.

Kol kas jokių nusileidi
mų iš Fordo kompanijos 
pusės nesimato. Manoma, 
kad tos kompanijos fabri
kai ir gituose miestuose tu
rės užsidaryti. Jei taip at
sitiktų, tai streiko lauke 
atsidurtų pusantro šimto

Mich. -— Di-
svarbiausias

ninkas gąsdina delegatus ‘ tūkstančių darbininkų.

Laiškas iš Lietuvos
Rašo 11 Metų Berniukas 

Savo Dėdei

Juozas Aleksaitis, iš Essex, 
Conn., gavo laišką iš Lietuvos, 
rašytą jo sesers vaiko, Zigmo 
Ambrazaičio, gyvenančio Uk
mergės mieste. Laiškelio au
torius yra tik apie 11 metų 
amžiaus berniukas, kas ir su
daro jo laišką įdomiu. Laiš
kutis skamba:

i
Brangusis mano dėde!

Aš parašiau laišką ir deocr 
Vincui.

Kas girdėt pas jus? Kaip 
sekasi ? Labai prašau parašy7 
ti man grynai man, pas, 
vaikų tarpe garbė turėti 
toli gyvenantį, žinoma,
jiem tik laiškų vokus paro
dau, kad žinotų, kad man.už- 
ad vėsuota. Laišką iš Jūsų 
gavau.

Zigmas Ambrazaitis. .

lėdę
aš

Brpwne Morse firmai Muskegan Heights, Mich., atsisakius leisti United Auto Work
ers Lokalui 693 balsuoti Unijos saugumo klausimą ant kompanijos žemės, unija at
sidarė balsavimo stoti ant gatvės automobilyje priešais šapą. Kompanijos ožiavimasis 

nieko neatsiekė-—-darbininkai 50 balsų prieš 1 pasisakė už uniją.

Mes buvome kine ir matė
me “Auksinį raktelį“ ir tik 
parėjęs esu iš kino “lydekai 
įsakant.“ Aš jau ketvirtame 
skyriuje. Jau už pirmą ir 
antrą trimestrus gavau pažy
mėjimą. Dovanokite, dėde, 
kad aš nevisai* padėjau kable
lius bei kitus ženklus. Pažy
mėjime iš visų dalykų vien 
tik penketai t y “labai gerai.“ 
Gytis, kaip ir Jūs, jokios mė
sos nevalgo. Jo pažymėjime 
ketvertai, penketai t. y. “labai 
gerai,“ “gerai.“ Aš pirmas 
mokinys klasėje. Mes leidžia- 

. me sieninį laikraštėlį, aš jo 
redaktorius. Mūsų mokyklo
je yra raudonojo kryžiaus bū
relis, aš jo pirmininkas. Gytis 
(jaunesnysis Zigmo brolis^ — 
Red.) nelabai klauso mamos. 

.Mūsų mokykloje yrą didelis 
sporto būrelis. Aš įsirašiau į 
pačiūžų skyrių.

Aš sukūriau eilęraštį: “Pa
sižadėjimas.“ štai, kaip jis 
atrodo:

3 Vž Tūkstančio Verpsčių

KLAIPĖDA, sausio 27 d.— 
3% tūkstančio verpsčių buvo 
praėjusiais metais padidintas 
“Trinyčių“ medvilnės kombi
nato pajėgumas.

Paskutiniu metu įmonė pa
didino savo nomenklatūrą. Jei 
ligi šiol ji teikdavo storesnius' ' 
verpalus, daugiausia ligi 30 
numerio, tai dabar ji įsisavino Ą 
gamybą dešimties plonų ver
palų rūšių, jų tarpe 54-tojo 
numerio, skilto pusiau-šiik.i- 
niams audiniams. *

.Aš ginsiu tėvynę, 
kiek jėgos man leis— 
su meile karščiausia 
krūtinėj giliai.
Aš būsiu pirmūnas 
moksle visados ir 
neisiu fašizmų keliais 

niekados!. .
Aš labai laukiau pavasario, 

nes mama žadėjo vežtis mane 
į'Tarybų Sąjungos miestą Le
ningradą, buvusį Petrapilį. O 
jeigu tėtė Gytį pasiims, tai 
jis važiuos į Juozapavą, o aš 
ten jau buvau, todėl kad ir 
noriu, neyąžiųosiu.

Aš mamos labai prašysiu, 
kad nupirktų didelį radijo 
aparatą, galima bus išgirsti 
gražios muzikos, todėl, kad 
mes turinie tik paprastą ru- 
pąrą, tai pro jį mažai kas 
girdėti.

CIO International Union of 
Mine, Mill & Smelter Work
ers finansų sekretorius Mau
rice Travis buvo užpultas ra
dijo stotyje Bessemer, Alaba- 
moje. Unija kaltina, kad jo 
užpuolikai buvę atsiųsti jiems 
priešiškos unijos — United 
Steelworkers, taipgi CIO. Dėl 
to sumušimo jis galįs -netekti j 

regėjimo. k
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“Dievo Paukšteliai” ir
Dantys Žydų Kaukuolese

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Operos Teatro Rūmų 
Projekto Konkursas

VILNIUS, sausio 28 d. —

Rašo Jonas Molis
Kriminologai ir teisėjai 

tvirtina, kad dažnai neiš
aiškintas nusikaltėlis, net 
po kelių metų, ateina patsai 
į policijos ar teismo įstaiga 
ir pasiduoda — prisipažįs
ta. Žmogžudys, jei jisai dar 
nesuimtas ir nepateko į tei
singumo rankas, mėgsta da
lyvauti savo aukos laidotu
vėse. Galimas daiktas, kad 
todėl ir “dievo paukštelių” 
Mintis š. m., kovo 16 dieną, 
grįžta prie žydų lavonų. 
Trečiame puslapyje šiurpus 
aprašymas: “Kaip vokiečiai 
degino Lietuvos žydus.” 
Duodama medžiaga iš Ta
rybinės Lietuvos spaudos, 
kur deginimo liudininkai 
parodo, kaip žydų lavonai 
buvo iškasami iš duobių ir 
eilėmis sudedami ant mal
kų, po to buvo dedama vėl 
eilė malkų ir ant jų vėl la
vonų eilė. Lavonai buvo api 
pilami benzinu ir padegami. 
Tai pacitavus, Mintis sako: 
“paskui okupavę Lietuvą 
bolševikai vėl atkasinėjo žy
dų lavonus, ieškodami jų 
kaukuolese auksinių dantų 
ir atidžiai žiūrėdami apde-» 
gintus rankų kaulus, ar 
kartais ten nebus galima 
rasti brangių apirankių.”

Mums ne naujiena, kad 
jėzuitai ir jų pakalikai ieš
ko savo propagandai rams
čių išsigimėlių, paleistuvių, 
idiotų knygose, bet aukš
čiau padėti kliedėjimai, sa
vo pyktyje, parodo Minties 
redaktorių visišką smegenų 
ištižimą, kurio jiems gali 
pavydėti net Žiburiai.

Tarybų Lietuvos vyriau
sybė, likusiųjų gyvųjų tar
pe žydų prašoma, davė su
tikimą atkasti masinių žu
dynių kapus. Žydai tikėjosi 
atpažinti savo gimines ir 
norėta, nors dalinai, nusta
tyti žudymo būdus.

Kas atsitiko su auksiniais 
dantimis iš žydų kaukuolių 
ir brangiomis apirankėmis 
nuo žydelkų rankų — “die
vo paukšteliai” puikiai žino, 
ir gera būtų, jei Mintis 
dirbtų artimesniame kon
takte su savo skaitytojais, 
pasiklausytų jų kasdienių 
pasikalbėjimų,’“tautinių” ir 
įvairių kitų sukakčių metu 
įsižiūrėtų arčiau* į karan
čius poniusių ir poniučių 
ausyse deimantus ir žiban
čius ant riebių “rankyčių” 
net po kelius apirankius ir 
laikrodėlius, gi pas buvu
siųjų “diplomatų” ponias— 
žemčiūgų eilutes.

Mums suprantama , ta 
baimė, kuria prisipildė nu
sikaltėlių įšėlusios krūtinės, 
kada jie sužinojo, kad atka
sami žydų masinių žudynių 
kapai. Kas būtų, jei ten 
rastų kurį nors kaltę įro
dantį daiktą? Bet “gerieji” 
naciai taip sunaikino pėd
sakus, kad gali būti ramūs vusius stovyklų 
ir Mintis ir jos skaitytojai. 
Neliko nei sužvėrėjusių 
“patriotų” pirštų ženklų 
ant smaugiamų žydų kūdi
kių kaklelių, nei ant dras
komų , motinų — žydelkų 
krūtinių. Tų dienų kruvi
nieji įvykiai, kada Lietuvo
je siautė iš Berlyno valdo
mi, taip vadinamieji “par
tizanai — aktyvistai,” lau
kia plunksnos galiūno, ku
ris aprašytų ne sudegintų 
žydų lavonų atkasinėjimo 
bylą, bet tas kančias, tuos 
kelius, kuriais Lietuvos žy
dai iki tų kapų atėjo ir 
į tuos kapus daugumoje gy
vi suversti tapo.

Dr. B. Kalvaitis, š. m. ko
vo 25 d., Mintyje, iki iste
rijos jaudinasi dėl Nuss- 
baumo viešpačių DP api
būdinimo. Kalvaitis šaukia
si teisingumą pagalbon. Jis 
ten sako, kad lietuvis nebi
jo teisingumo rankų, ir dėl 
metamų kaltinimų nebijo 
atsistoti Temidės (teisingu
mo deivės) akivaizdoje, nes 
lietuvis visuomet tik teise 
tesirėmė. Kokie skambūs, 
kokie prašmatnūs žodžiai, 
viešpatie daktare! Jei tams
ta galėtum nors vieną “die
vo paukštelį” paveikti taip, 
kad jis prisipažintų ir sto
tų Temidės akivaizdon! Ne 
Vilniuje, ne Tarybų Lietu
voje, — lai tasai nebijąs 
teisingumo lietuvis stoja 
Temidės akivaizdon bizonL 
joje ar trizonijoje. Čia sto
damas, tasai lietuvis galės 
daugiau ir kaltę įrodančių 
daiktų patiekti. Gal paaiš
kės, iš kur ir kurių gudry
bių keliu ir kuriais žygdar
biais įsigytos “dievo paukš
telių” nesibaigiančios “su
taupęs.”

“Dievo paukšteliams” ne
patinka, kad vienas, likęs 
gyvas rabinas, neradęs sa
vo tautiečių ir sužinojęs jų 
kančias ir skaudų likimą, 
ant sugriauto miestelio pe
lenų, pakėlęs rankas, šaukė 
keršto už pralietą kraują.

Keršto šaukimas nepatin
ka “dievo paukšteliams” ir 
jie, nepaklusę Kalvaičio iš
vedžiojimams, sprunka, kur 
kas gali: JAV, Australi
jon, Kanadon ir t.t. Ir 
sprukdami pyksta, protesto 
memorandumus rašo, jei 
pastebi laive kartu važiuo
jantį žydą.

Mes pritariame dr. B. 
Kalvaičiui: “Teisingumą
lietuvis pajunta savyje kar
tu su motinos pienu .. .” 
Tai tiesa, lietuvių tauta 
garbinga ir narsi! Ji šimt
mečiais nepasidavė pigioms 
vilionėms. Ji šimtmečius iš
laikė savo kalbą, savo pa
pročius. Jei kada ir klydo, 
tai klydo ne lietuvių tauta, 
ne jos branduolys'— darbi
ninkas, mažažemis, bet di
dikai, engėjai. Ar ne tokie 
daugumoje “dievo paukšte
liai”? Pasižvalgykite po jų 
stovyklas, pažvelkite į jų 
“intymius” kampelius ir pa
stebėsite, kad daug kur lie
tuviškai nesusikalbėsite, 
daugelio vaikai vien vokiš
kai tekalba. Ir juos visus 
lydi žydų rabino prakeiki
mas. Jie lengvai- išsižadėjo 
savo tėvynės, išsiblaškys po 
pasaulį ir žus savo tautai.

Ar tai. ne kerštas, kai 
matome “dievo paukštelių” 
vadus, komitetų šulus Pa
vasario šventės dieną — Ve
lykų dieną, sketriojančius 
stovyklų takeliais, sugriu- 

karčiąmų
pastalėse. . Jų darbai tiek 
melo kupini, kad vien nami
nės nuodai juos ramina, kad 
jie vien gyvuliais, skerdžia
mais gyvuliais baubdami ir 
žviegdami, savo sąžinės 
šūksmą slopina.

Tie gi, kurie teisingumą 
pajuto savyje kartu su mo
tinos pienu, tie lietuviai — 
dirba savo tėvynėje, atsta
to tai, ką sugriovė karo vie
sulai, ir pralobsta vien sa
vo rankų darbu, savo min
ties vaisiais.

Dantys iš žydų kaukuo
lių reikalingi “dievo paukš
teliams” — tai paskutinis 
jų rementas.

Neseniai' pasibaigė Vilniaus 
operos ir baleto teatro rūmų 
projektų konkursas, paskelb
tas Architektūros Reikalų 
Valdybos prie Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos.

Konkurse dalyvavo Vilniaus, 
Kauno, taip pat Maskvos ir 
Leningrado architektai.

Operos ir baleto teatrą nu
matyta pastatyti Mindaugo ir 
Mindaugienės gatvių sankry- 
žioje, jo pagrindinis fasadas 
bus ,aiškiai matomas iš Kom
jaunimo gatvės ir padės su
kurti architektūrini erdvų ža
liąjį masyvą, čia bus įreng
ti platūs granitiniai laiptai bei 
pakylos.

Teatre, kurio tūris sieks 
60,000 kubinių metrų, bus 1,- 
200 vietų žiūrovų salė, pui
kūs vestibiuliai, fojė, kulua
rai. Projektavimo programa 
skiria didelį dėmesį sceninei 
daliai, kurf turi būti pastaty
ta, atsižvelgiant į naujausius 
šių laikų teatro technikos pa
siekimus.

Didžiausią šio konkurso sun
kumą sudaro tai, kad reikia 
rasti tokį architektūrinį me
ninį Tarybų Lietuvos sostinės 
teatro vaizdą, kuris būtų mo- 
numentinis ir įspūdingas.

Konkurso dalyviai atliko 
delį darbą. Jie išsprendė
tisą eilę klausimų, susietų su 
pastato vidaus išplanavimu ir 
įrengimu. Tačiau konkurso 
dalyviams ne visiškai pasisekė 
surasti atitinkantį tarybiniam 
teatrui monumentalų, išvirši
nės pusės apipavidalinimą ir 
šio uždavinio dalis liko neiš
spręsta.

Ryšium su tuo jury komisija 
nepaskyrė pirmosios premijos.

Antrąją premiją gavo Kau
no architektai Peras ir Lu- 
košaitis, kuriuos konsultavo 
vilnietis architektas Kumpis. 
Ši brigada pateikė vieną iš 
ekonomiškai taupiausių spren
dimų, dėl kurio tačiau nenu
kenčia architektūrinė teatro 
vidaus erdvė, šiuo atžvilgiu 
jie užėmė kartu su speciali
zuota Maskvos teatrine 
jektavimo organizacija 
atprojektu” pirmą vietą 
kurse.

Autoriai pateikė visą
naujų ir įdomių pasiūlymų dėl 
teatro pastatų planavimo. Jie 
gerai suvokė atskirų patalpų 
tarpusavio rašius ir dydį. Vy
kusiai išspręsta žiūrovų salės 
apimtis, įspūdingai ir origina
liai užplanuotas scenos porta
las.

Spręsdami patalpų dydį, au
toriai teisingai pasirinko mo- 
numentinę, klasikinę koncep
ciją, bet ją nepakankamai įti
kinamai atliko architektūriniu 
požiūriu.

Portikai ir atskiros detalės 
nupieštos silpnai, scena nesi
derina su bendrąja kompozi
cija. Pastatų architektūra 
neutrali ir neatsižvelgia į ar
chitektūrines Vilniaus tradi
cijas.

Jury komisija paskyrė ska
tinamąją premiją “Teatpro- 
jekt” brigadai. Projekto au
toriai - architektai A. Med- 
viedevas ir A. Tarasenko.

Da\ig įdomių pasiūlymų pa
teikė savo projekte Leningra
do architekto N. Mituričiaus 
brigacla, o taip pat Maskvos 
architektai A., Velikanovas t ir 
N. šelomajevas.

Iš dviejų projektų, padary
tų be konkurso, dėmesio ver
tas Vilniaus 
Anikino, A. 
losovo, S. 
Medvedievo 

• Suvedusi
tus ir įvertinusi visas teigia
mas projektų puses ir visas 
autorių klaidas, jury komisija 
paruošė eilę pagrindinių tei
ginių, kuriais bus remiamasi 
ieškant galutino sprendimo.

Jury komisija pasiūlė suda
ryti projektininkų brigadą, 
įtraukiant*; ją antrą premi
ją gavusius architektus ir 
konsultuotis su “Teatprojekt” 
architektais ir inžinieriais.

Rengia I Mėnraščio
Jubiliejaus Minėjimui
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ST. KUZMICKAS S. KAZOKYTĖ
Mezzo-Soprano, žymi dainininkė, 
taipgi dalyvauja šioje .programoje.

baritonas iš Shenandoah,' Pa., 
dalyvaus programoje. Puikus 
dainininkas ir geras Laisvės 
patriotas.

BIRUTA SENKUS
Soprano iš Minersville, Pa., kuri 
dabar New Yorke lanko konservą*, 
torijty ir yra puikiai išsilavinusi * 
dainininkė.

DAINININKAMS AKOMPANUOJA B. ŠALINAITĖ-SUKASKIENĖ

Koncerto pradžia 3:30 vai. popiet Šokiai nuo 6:30 vai. vakare
Įžanga $1.20 — taksai įskaityti šokiams įžanga 75c.—taksai įskaityti

architektų V. 
Anikinos A. Ko- 
Leliuchino ir? L 
darbas.
konkurso rezulta-

3 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)— Ketv., Geguž. 12, 1949

Sietyno Choras iš Newark, N. J., vad. Walter Žuko duos įdomių-operetišką programą. 
Bus solų, duetų ir visas choras.

LIBERTY j
110 - 06 Atlantic Avė.,

UOITORIUM
Richmond Hili, N. Y.

DAUGIAU PROGRAMOJ DALYVAUJA

AIDO CHORAS
vad. Geo. Kazakevičius

Frank Balevičius
duos piano solų

Geo. Kazakevičiaus
- Orkestras gros šokiams

Bus daug svečių iš kitų miestų. Kultūrinio-Šis koncertas yra rengiamas sukėlimui fon- ,
do išleisti dienraščio“ Laisvės jubiliejinės laidos. # Centro restauracija bus atdara per visų dienų. 
Dalyvaukite visi, paremkite savo dienraštį, 
padėkite tinkamai atžymėti jo 30-ties metų 
jubiliejų.

Ant rytojaus po parengimo bus dekoracijų die
nos šventė. Tai bus proga iš toliau' atvyku-

- siems pasilsėti.
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KĄ REIŠKIA ŠIAURĖS ATLANTO PAKTAS? tJ. Macijauskas

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

(Tąsa)
Šiuo laikotarpiu, ryšium su įvykusia 

Vokietijoje Yevoliucija, smarkiai pakilo 
revoliucinis sąjūdis ir aktyvumas gyven
tojų tarpe, išaugo komunistų autorite
tas ir sustiprėjo siekimas įkurti Lietu
voje Tarybų valdžią.

1918 m. gruodžio mėn. 18 d, iš Vil
niaus į Rokiškio apskritį buvo atsiųstas 
laikinosios revoliucinės darbininku ir 
valstiečių vyriausybės atstovas. Sekan
čią dieną Obelių miestelyje buvo‘sušauk
ta apskrities partinė konferencija, kurio
je dalyvavo 29 delegatai. Konferencijoje 

. buvo nutarta paimti valdžią į savo ran
kas ir įkurti revoliucinius komitetus. 
Čia pat buvo išrinkti Rokiškio ir Obelių 
revoliuciniai komitetai. Į Rokiškio revo
liucinį komitetą buyo išrinkti V. Pitič- 
ka, E. Tiškus, A. Šervytė, Sadauskas ir 
kiti; į Obelių revoliucinį komitetą — I. 
Pageris, K. Smolinka, J. Macijauskas 
ir kiti.

Tą pačią, gruodžio mėn. 19 dieną, 
Obelių miestelyje įvyko mitingas, kuria
me dalyvavo daugybė žmonių, nes buvo 
turgaus diena. Komunistų Tiškaus, Ruz
gaus, Šervytės kalbos, kuriose buvo iš
aiškinama politinė padėtis ir nurodoma, 
kad apskrityje įkuriama tarybinė Val
džia, buvo visų susirinkusiųjų su pakili
mu palaikytos.

Valdžia buvo paimta be incidentų. 
Buržuazinės milicijos tarpe buvo nema
ža komunistų, kaip Leonavičius, Page
ris, Smolenskas, Kulys ir kt., kuriems 
savo laiku buvo pasiūlyta stoti į milici
ją, kad paskui būtų lengviau paimti 

\ valdžią.
Tuoj pat buvo įkurta milicija. Vals- 

’ čiaus milicijos viršininku buvo paskirtas 
Leonavičius, kuris tada jau buvo ko
munistų partijos narys. Prieš paimda
mas valdžią Rokiškio mieste, revoliuci
nis komitetas nutarė pasiųsti ten žval
gus, nes turimomis žiniomis, grafas Pše- 
deckis, vokiškųjų okupantų remiamas, 
Rokiškio dvare organizavo baltagvardie
čių būrį. Revoliucinis komitetas pavedė 
man ir drg. Misiūnui nuvykti į Rokiškį 
ir išaiškinti padėtį bei gyventojų ir mili
cijos nuotaikas ir sužinoti per Rokiškio 
dvaro darbininkus apie grafo Pšedeckio 
formuojamus baltagvardiečius.

Stebėdami padėtį, pasikalbėdami su 
gyventojais, darbininkais, mes nustatė
me, kad Rokiškio miesto gyventojai 
linksta į mūsų pusę, kad milicija nėra 
rimta jėga, kuria buržuazinė valdžia ga
lėtų remtis, nes, buržuazinei tarybai ne
turint autoriteto ir pasitikėjimo, jų mi
licininkų tarpe yra daug mums prita
riančių. Kas liečia baltagvardiečiu būrio 
suformavimą, mes išaiškinome, kad kal
bama, jog grafas Pšedeckis formuojąs 
tokį būrį ir kad pas jį atvykstą kažko
kie įtartini žmonės, bet realiai niekas 
tokio būrio nematęs. Tuo būdu mes pa
darėme išvadą, kad nėra realios jėgos, 
kuri sutrukdytų revoliuciniam komite-

* tui paimti valdžią. -
Mums grįžus ir pranešus apie padėtį, 

revoliucinis komitetas -nutarė paimti 
valdžią Rokiškio mieste. Kartu revoliu
cinis komitetas gruodžio mėn. 12 d., pri
ėmė nutarimą pasiųsti į Daugpilį 10 
^pastočių Centro Komiteto mums paruoš
tų ginklų parsigabenti. Revoliucinis ko
mitetas pavedė drg. drg. V. Tiškui ir Sa
dauskui gauti ir atvežti ginklus. Po kele
to dienų jie pristatė daug ginklų — gra
natų ir 'šautuvų, kurie suvaidino didelį 
vaidmenį ne tik mūsų apskrityje, bet ir 
kaimyninėse, Kupiškio ir Panevėžio ap
skrityse. , '

Gruodžio mėn. 22 d. Rokiškio revo
liucinis komitetas, susidedąs iš 16 gink
luotų žmonių,-įvažiavo į Rokiškį. Tą pa
čią dieną revoliucinis komitetas mitinge 
paskelbė, kad, Rokiškio buržuazinis ko-

timiausiu laiku buvo įkurta Tarybų val
džia.

Įkūrus Tarybų valdžią, vokiečiai pra
dėjo sparčiai trauktis iš apskričių. Jie 
vežėsi su savimi geležinkelių riedmenis
— garvežius ir vagonus, tuo. būdu jie 
paliko Lietuvą ir, visų pirma, Rokiškio 
apskritį be-geležinkelio susisiekimo prie
monių. Ryšium su tuo, 1918 m. gruodžio 
mėn. 26 d. Rokiškio- revoliucinis komi
tetas priėmė nutarimą nuginkluoti pasi
likusius vokiečių ešelonus, einančius per 
Rokiškį iš Daugpilio, paimti iš, jų gink
lus, palikti geležinkelių sąstatą, o nu
ginkluotus vokiečius nugabenti į kitas 
artimiausias stotis. Raudonosios Armi
jos dalys anuo metu dar buvo toli ir ar
timiausiu laiku nebuvo nė ko laukti jų 
pagalbos, todėl reikėjo revoliucinio komi
teto nutarimą vykdyti remiantis tik savo 
jėgomis, kurios buvo visai nedidelės.

Gruodžio mėn. 27 d. apie 12 vai. mū
sų negausi, 20 ginkluotų žmonių, grupė, 
E. Tiškaus ir Pagirio vadovaujama, nu
vyko į Rokiškio stotį nuginkluoti vokie
čių ešeloną, kuris vyko iš Obelių. Netru
kus pasirodė ir ešelonas. Mes sugulėme. 
Ešelonui apsistojus, drg. drg. Tiškus ir 
Pagirys pasiūlė ešelono viršininkui ati
duoti mums visus ginklus ir palikti eše
loną. Kartu pranešė, kad juos pristatys 
pąstotimis į sekančią stotį, be to, perspė
jo, kad neįvykdžius šio įsakymo, bus im
tasi kitų priemonių, nes ešelonas apsup
tas. Nežinodami mūsų jėgų, okupantai 
sutiko vykdyti mūsų reikalavimą. Mes 
gavome keletą vežimų įvairių ginklų, ku
riuos nusiuntėme į Rokiškį ir iš dalies 
panaudojome. apginkluoti prisijungu
siems prie mūsų grupės draugams. Į mū
sų pusę perėjo ir trys vokiečių kareiviai
— spartakininkai.

Pradėjome laukti antro ešelono, kuris 
vyko iš Daugpilio per Rokiškio stotį. Bet 
čia mes padarėme lemiamą klaidą — mes 
neužgrobėme telefono ir telegrafo ryšių 
Rokiškio stotyje ir tuo Įgalinome praneš
ti sekančiam vokiečių ešelonui apie mū
sų jėgas. Po keleto valandų pavakare, 
priėjo antras vokiečių ešelonas, kuris su
sidėjo daugiausia iš žandarų, policinin
kų ir reakcingai nusiteikusių karininkų 
ir jaunesniu karininkų, vykdžiusių įvai
rias administracines, funkcijas okupuo
toje’ teritorijoje.

ešeloną mes pasirengėme sutikti 
kaip ir pirmąjį. Ešelonui sustojus, 
drg. Tiškus ir Pagirys pasiūlė eše- 
viršininkui atiduoti ginklus ir pa- 
ešeloną. Išklausęs mūsų reikalavi-

. ešelono vir-
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mitetas paleidžiamas ir kad visa valdžia 
pereina į darbininkų ir valstiečių ’ tary
bos rankas. Matydamas, kad gyventojai 
nebepalaiko socialdemokratų, buržuazi
nės. valdžios pirmininkas socialdemokra
tas’ Smolskis nutkrė nesipriešinti revo
liuciniam komitetui ir "sutiko bendra
darbiauti.

Tuo būdu 1918 m. gruodžio 22 d., be 
jokių incidentų Rokiškyje buvo nustaty
ta tarybinė valdžia, kuriai vadovavo se
nas komunistas Eduardas Tiškus, parti
jos narys nuo 1905 m.

Po to visuose apskrities valsčiuose ar

taip, 
drg. 
lono 
likti 
mą, vokiečių pulkininkas -
šininkas liepė atidaryti prieš mus ugnį. 
Reikia pažymėti, kad ešelonas atvyko 
pąsirengęs kovai, buvo išstatyti kulko
svaidžiai. Kaip mes vėliau išaiškinome, 
vokiečių ešelonui buvo pranešta apie pir
mojo ešelono likimą ir mūsų jėgas. Mū
sų grupė atsidūrė labai sunkioje būklė
je. Mes. nebuvome pakankamai pasirengę 
ilgai kovoti .su gausiais ir gerai apsigink
lavusiais vokiečių kareiviais ir karinin
kais. Po ilgo mūšio, kai keli draugai bu
vo sužeisti, vokiečiams pavyko nublokšti 
ię išsklaidyti mūsų grupę. Ypatingai 
sunku buvo iš pat pradžių drg. drg. Tiš
kui ir Pagiriui, kurie, atidengus ugnį, 
sugulė apkase — žeminėje prie stoties ir 
buvo apsiginklavę tik vokiškais pistolie- 
tais. Kai jie išeikvojo visus, šovinius, vo
kiečiai juos pagrobė ir žvėriškai nukan
kino, išdūrė jiems akis ir subiauriojo 
veidus. Vokiečiai visiškai sužvėrėjo, pa
degė Rokiškio stotį ir daug gretimų na
mų, taip pat Skapiškio ir Kupiškio sto
tis. Susidarė reali vokiečių grėsmė mū
sų jauniems, dar nepakankamai sustip- 
rėjūsiems tarybinės valdžios organams 

. Rokiškyje ir valsčiuose,, todėl revoliuci- 
,nis komitetas priėmė nutarimą sustip
rinti miliciją, visuose valsčiuose iš darbi
ninkų ir kaimo varguomenės tarpo, juo 
labiau, kad mes anuo laiku,jau buvome 
gavę iš Daugpilio pakankamai ginklų 
šalia tų, kurie liko iš pirmojo vokiečių 
ešelono. Ginklai buvo greit paskirstyti 
visuose valsčiuose ir visur buvo įsteigti 
stambūs milicijos būriai. Jie vėliau su
vaidino didelį vaidmenį ginant ir stip
rinant jaunuosius tarybinės valdžios or
ganus vietose.

Bijodami besiartinančios Raudonosios 
Armijos, vokiečiai greit traukėsi ir de
gino viską savo kelyje.

(Tąsa bus)

(Tąsa) 
įgyvendinti tokių paktų į- 
kvėpėjų užsibrėžtus agre
syvius tikslus. Ryšium su 
tuo reikia priminti apie tai, 
kaip vieningai parėmė de
mokratiniai sluoksniai viso
se šalyse žinomą TSRS vy- 
r i a u s y bes galvos 
J. V. Stalino pa
reiškimą apie1 tai, kad 
“Perdaug gyvos tautų at
mintyje neseniai įvykusio 
karo baisenybės ir per di
delės visuomeninės jėgos, 
stovinčios už taiką, kad 
Čerčilio mokiniai agresijos 
srityje galėtų jas įveikti ir 
pasukti į naujo karo pu
sę.”

III. 
šiaurės Atlanto Sąjunga 
siekia sužlugdyti Suvieny
tųjų Nacijų Organizaciją

Oficialiame Valstybės 
Departamento dokumente 
mėginama pagrįsti Šiaurės 
Atlanto Sąjungos, o taip 
pat aukščiau minėtų gru
puočių sukūrimą siekimu 
“sustiprinti Suvienytųjų 
Nacijų Organizaciją.” Toks 
pareiškimas būtų įtikina
mas tik tuo atveju, jeigu 
būtų galima sutikti, kad 
Šiaurės Atlanto Sąjungos 
ir kitų gruopučių bei blokų 
sukūrimas, apeinant Suvie
nytųjų ’ Nacijų 'Organizaci
ją ir už jos nugaros, gali 
tariamai padėti sustiprinti 
tą organizaciją. Tačiau to
kia prielaida, suprantama, 
yra tiesiog absurdišką.

Bet tikrovėje sulipdy
mas Šiaurės Atlanto Sąjun
gos, vadovaujančios visai 
eilei atskirų valstybių gru
puočių įvairiose žemės ru
tulio dalyse, yra galutinas 
JAV ir Didžiosios Britani
jos dabartinės politikos iš
sižadėjimas, tos politikos, 
kurią JAV, Anglijos ir Ta
rybų Sąjungos vyriausybės 
vieningai vykdė bendrai su 
daugeliu kitų tautų, ku
riant Suvienytųjų Nacijų 
Organizaciją, paruošiant ir 
patvirtinant jos Įstatus.

Visiems yra žinoma, kad 
Suvienytųjų Nacijų Orga
nizacija nesvarstė klausi- 
,mo dėl sukūrimo Šiaurės 
Atlanto Sąjungos, ar Vaka
rų Sąjungos, ar tarp-ameri- 
kinio pakto. Taip pat yra 
žinoma, kad klausimas dėl 
sukūrimo Viduržemio jūros 
sąjungos, ar Skandinavų 
grupuotės, ar Pietryčių A- 
zijos šalių susivienijimo, ar 
dėl naujai organizuojamų 
kitų šalių sąjungų — dar 
nagrinėjamas Suvienytų 
Nacijų Organizacijai ne
dalyvaujant ir aiškiai apei
nant ją.

Tų grupuočių dalyviai ir 
yisų pirma JAV bei Di
džiosios Britanijos vado
vaujantieji sluoksniai su
pranta, kad jiems nėra 
naudinga kelti tuos klausi
mus svarstyti Suvienyto-' 
sioms Nacijoms. Čia juk 
gali paklausti apie tikruo
sius tų grupuočių tikslus 
ir apie tikrąjį jų pobūdį. 0 
to nenori suinteresuotos 
vyriausybės, vadovaujan
čios visų tų sąjungų, blokų 
ir grupuočių* sukūrimui. 
Jos bevelija tai daryti slap
tais būdais, slaptai nuo- Su
vienytųjų Nacijų Organi
zacijos. "JAV ir Anglijos 
valdantieji sluoksniai fak- 
tinai s>tatd Suvienytųjų Na
cijų Organizaciją prieš įvy
kusį faktą, sukurdami tuos 
blokus ir grupuotes.

Visa tai netrukdo jiems 
kiekviename žingsnyje kal
bėti, kad, esą, tiek šiaurės 
Atlanto Sąjunga, tiek ir .kį-

4 puslapis—Laisve (Liberty), 
Lithuanian Daily).;—
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kišasi į daugelio kitų vals
tybių reikalus, ir be to dar 
bet kurioje žemės rutulio 
dalyje. Tik pasityčipjant 
galima kalbėti apie tai, 
kad, esą, Šiaurės Atlanto 
paktas yra regionalinis su
sitarimas. Tas, kuris gerbia 
SNO' Įstatų 52 straipsnį, to 
nesakys, nes Šiaurės Atlan
to Sąjunga yra sukurta ne 
remiantis 52 straipsniu, 
o tiesiogiai sulaužant SNO 
Įstatus ir pagrindin. prin
cipus.

Valstybės Departamentas 
taip pat remiasi SNO Įsta
tų 51 straipsniu, kuriame 
pasakyta apie “neatimamą 
teisę į individualią ar ko
lektyvią savigyną, jeigu į- 
vyks ginkluotas Organiza
cijos nario užpuolimas”, o 
Saugumo Taryba dar nega^ 
Ii imtis reikiamų priemonių 
tarptautinei taikai palaiky
ti.

Tokio straipsnio būtinu
mas SNO Įstatuose yra vi
siškai aiškus. Bet, antra 
vertus, tiek pat yra aišku, 
kad Šiaurės Atlanto gru
puotės sukūrimas negali 
surasti jokio pateisinimo 
51 straipsnyje.

Tai matyti visų pirma iš 
to, kad nei Jungtinėms A- 
merikos Valstybėms, nei 
Didžiajai Britanijai, nei ki
toms Šiaurės Atlanto ša
lims joks ginkluotas užpuo
limas negresia. Jau vien 
dėl to visokie nurodymai į 
51 straipsnį, siekiant patei
sinti Šiaurės Atlanto Są
jungos sukūrimą, yra visiš
kai nepagrįsti.

Šiaurės Atlanto grupuotė 
kuriama anaiptol ne savi
gynai ir apskritai ne tiems 
uždariniams, apie kuriuos 
pasakytą minėtame SNO^ 
Įstatų straipsnyje. JAV 
vadovaujama Šiaurės At
lanto Sąjunga būtų stačiai 
niekam nereikalinga, jeigu 
nebūtų siekimo smurtu į- 
vesti Jungtinių Valstybių ir 
Didžiosios Britanijos vieš
patavimą ant kitų šalių, 
jeigu nebūtų siekimo smur
tu įvesti anglų - amerikie
čių pasaulinį viešpatavimą. 
Šiaurės Atlanto paktas rei
kalingas anaiptol ne savi
gynai, o agresijos politikai, 
naujo karo sukurstymo po
litikai vykdyti.

Iš to seka, kad Valstybės 
Departamento mėginimai 
pateisinti Šiaurės Atlanto 
Sąjungos sukūrimą Įstatų 
51 straipsnių neturi jokio 
pagrindo, kad. šis rėmima
sis gali tik suklaidinti pla

ti jų kuriami blokai bei 
grupuotės padedą stiprinti 
Suvienytų Nacijų Organi
zaciją. Tačiau tais žodžiais 
jau niekas nebetiki. Netei
kia tiems žodžiams reikš
mės ir tie, kurie daro to
kios rūšies pareiškimus.

Tikrovėje Šiaurės Atlan
to Sąjunga ir jai, priklau
santi valstybių grupuotė, 
vadovaujama JAV bei An
glijos valdančiųjų sluoks
nių, yra tiesioginis sieki
mas sužlugdyti Suvienytų
jų Nacijų Organizaciją. 
Šiandien tomis grupuotė
mis siekiama pakirsti SNO 
autoritetą, o ryt jos gali at
vesti į tos organizacijos su
griovimą. Ne veltui per 
trejus paskutinius metus 
varomas sistemingas ardę- 
masis darbas prieš tos. Or
ganizacijos paiųatus, kas 
pasireiškia ypač siekimu 
padaryti galą Įstatuose įra
šytam principui apie pen
kių didžiųjų valstybių vien
balsiškumą sprendžiant vi
sus svarbius klausimus, su
sijusius su. visuotinės tai
kos ir tarptautinio saugu
mo užtikrinimu.

Savo pozicijai Šiaurės 
Atlanto Sąjungos reikalu 
sustiprinti Valstybės De
partamentas nurodo į SNO 
Įstatus. Tačiau tie nurody
mai ne tik nėra įtikinami, 
bet ir pasižymi savo nepa
prastu neatsakingumu.

Valstybės Departamentas 
remiasi SNO Įstatų 52 
straipsniu, kuriame kalba
ma apie galimumą egzis
tuoti regionaliniams susi
tarimams, suderinamiems^ 
su SNO tiksldis bei princi
pais. Toks straipsnis, su
prantama, yra. būtinas 
SNO Įstatuose. Tačiau fak
tai rodo, kad Šiaurės At
lanto pakto negalima pri
skirti prie tokios rūšies re
gionalinių susitarimų.

Šiaurės Atlanto pakto ir 
prie jo priklausančių susi
tarimų politinė prasmė nie
ko bendro neturi su tuo, 
kas pasakyta SNO Įstatų 
52 straipsnyje apie regio
nalinių susitąrimų. tikslus 
ir principus.

Šiaurės Atlanto pakto 
aplamai negalima priskirti 
prie regionalinių susitari
mų, nes jis apima abiejų 
žemės pusrutulių valstybes 
ir siekia išspręsti ne tuos 
ar kitus regionalinius, klau
simus, betx nustatyti visą 
užsienio politiką tokių val
stybių, kaip JAV ir Didžio
ji Britanija, kurios nuolat 

WORCESTER, MASS.

Aido Choro Pagerbimas Motinu ir

PAVASARINIS KONCERTAS
I .
I

ĮVYKS

Sekmadienį, Gegužes 15 May
/

Lietuvių Salėje
29 Endicott St.

Pradžia 3 vai. dieną
% * —•

> Įžanga 60 c. asmeniui
. ’ ’ ' W A A

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės, dalyvauti, išgirsti puikią programą. 
Bus muzikos, solistų, duetų, grupių ir pats Aido Choras.

Užkviečia AIDO CHORAS

čiuosius visuomenės sluoks
nius, bet negali tikrai pa
aiškinti priežasčių, dėl ku
rių kuriami naujoji “Šiau
rės Atlanto” grupuotė ir 
visokios rūšies su ja susiję 
panašūs blokai ir sąjungos.

Taip atrodo reikalai su 
Valstybės Departmento nu
rodymais į SNO Įstatų 51 
ir 52 straipsnius.

Jeigu pripažinti Valsty
bės Departamento nurody
mų SNO Įstatais nepagrįs
tumą,' tai teks griebtis kito 
Šiaurės Atlanto Sąjungos 
sukūrimo motyvų paaiški
nimo, kuris taip pat išdės
tytas minėtame dokumente. 
Čia ypatingą, dėmesį nusi- > 
pelno Valstybės Departa- * 
mento nurodymų į SNO Į- 
status Vandenbergo rezo
liucija, kurią priėmė JAV 
senatas.

Tikrai, pereitų metų va
sarą JAV senatas pritarė 
Vandenbergo pasiūlytai re- * 
zoliucijai dėl JAV užsienio 
politikos “NAUJOSIOS 
KRYPTIES”. Valstybės 
Departamento dokumente 
kalbama apie tai, jog nuro
dytoji “rezoliucija siūlo, 
kad pirmą kartą šalies isto
rijoje Jungtinės Valstybės 
taikos metu susivienytų su ♦ 
šalimis už Vakarų pusru
tulio ribų, susitardamos su > 
jomis dėl kolektyvinio sau
gumo, siekiančio užtikrinti 
taiką ir, sustiprinti mūsų 
pačių saugumą.

Šis Valstybės Departa
mento pareiškimas dar kar
tą paneigia jo paties teigi
mą apie Šiaurės Atlanto 
grupuotės regionalinį po
būdį. Drauge su tuo jis ro
do, kad antrajam pasauli
niam karui pasibaigus JAV' 
valdančiųjų sluoksnių už
sienio politikoje įvyko tokie . 
pakitimai, kurie apnuogina 
dabartinį atvirai agresyvų 
šios politikos pobūdį.

Nurodytoji rezoliucija 
atpalaiduoja JAV vyriau
sybei rankas, kuriant bet 
kurias tarptautines sąjun
gas taikos metu, ir po sau
gumo užtikrinimo priedan
ga, leidžia JAV valdantie- 
siemš sluoksniams įstoti j 
bet kurią grupuotę ir įsi
velti į bet kurias avantiū
ras, kas pilnutinai atitinka 
dabartim agresyvias Jung
tinių Valstybių valdančiųjų f 
sluoksnių nuotaikas.

(Daugiau bus)

Austin, Texas. — Viešu- y 
lai šioj valstijoj ir Oklaho- 
moj sunaikino daug derlių 
laukuose.



Newark, N. J.
Sietyno Jubilieaus 35 Metai

Šiemet sukanka Sietyno 
chorui 35 metai, kaip jis gy
vuoja ir veikia meno-kultūros 
srityje.

Šia proga choras surengė 
puikiausi savo veiklos koncer
tą, su labai daug pašaliečių 
artistų - talentų. Pats choras 
uoljai mokosi visas naujas dai
nas, kurios žavėte žavėja 
jausmus. Kelias eilutes čia 
pacituosiu. ‘‘Rankpelnio Kan
klės.” žodžiai Aure žvalgas, 
muzika J. Žilevičiaus.

Rankpelnių kanklės, 
ūžkit, skambėkit.

- Plaukite^ aidai švelnūs, 
kaip vėjai. . .

Mylimos kanklės, ‘ 
vargą malšink it,

Galą darykit žmonių 
vergybei.

Toliau: “Sveika, Saule!”
žodžiai St. Jasilionio, muzika 
Frank Balevičiaus.
Sveika, saule, patekėjus

Apmalšinus audrą, vėjus. 
Siųsk i širdį džiaugsmą

mielą, pakutenkie sielą. 
Sveika, saule, nešk paguodą, 

tu apšviesk mūs dalią juodą, 
Mūsų vilčiai nerkie viltį, 

kviesk i laisvę kilti.

“Dainelę Pinsiu”
Dainelę pinsiu, 

puikiai dabinsiu, 
Geismus išreikšiu

savo širdies;
Mintis, kur plaukia,

kai vėjai kaukia, 
Ko ilgis siela

tamsoj nakties.
Šios dainelės žodžiai Puo

lio Sūnaus, muzika W. Žuko.
Pacitavau tik kelių daine

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 Fourth avė., Brooklyn 20, n. y.

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

telefonuokite: 
SHoreroad 8-9330

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

' Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus 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 
Telefpnuokite 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.
• -Z

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

lių po eilutę o jų bus daug.
Koncertas ir šokiai įvyks 

gegužės 14 d., 7 vai. vakare, 
180 New York Avė. Daug 
svečių laukiam, būkit ir jūs.

Reporteris.

Detroit, Mich.
Literatūros Draugijos 
52 Kp. Nariams

Gegužės 15 dienos susirin
kimas prasidės 12 vai. vidur
dienyje, pas drg. Smitrevičius, 
jų farmoj,' 18536 ' Jim Daly 
Rd., Romulus, Mich.

2-rą vai. po pietų, po su
sirinkimo prasidės išvažiavi
mas. Kviečiami visi dalyvau
ti.

Nuotikyje blogo oro, kurio 
netikimės — susirinkimas ir 
baliukas atsibus Draugijų 
Svetainėj. Pradžia susirinki
mo tada bus 2 vai. po piet.

LLD 52 Kp. Valdyba.

Cleveland, Ohio
PADĖKA

.Širdingai dėkoju draugams 
ir draugėms už manęs lan
kymą ligoninėje ir namie lai
ke ligos. Taipgi ačiū už gė
les, dovanas ir atvirukus, pa
starųjų daug apteikiau net iš 
tolimųjų kolonijų.

Dėkoju Amerikos Lietuvių 
Moterų Kliubui už aplankymą 
ir dovanas, šiuomi kartu jau
čiuosi gerai, mano jėgos eina 
stipryn. E. Sklerienė.

London. — Anglijoj ir 
Franci jo j buvo silpnai mi
nima 4 metų sukaktis nuo 
galutino Vokietijos sumuši
mo.

Cleveland, Ohio
«

Profašistinis Bilius 
Ohio Legislatūroje

Ohio legislatūroje tapo 
įneštas Bartunek - Seibert 
bilius, No. S. B. 345, tu
rintis panašumo į Mundt- 
Nixon bilių. Tik šis bi
lius liečia ne vien pažan
giąsias organizacijas “komu
nistų fronto,” bet ir tokias po
litines organizacijas, kaip 
Progresyvių Partija.

Šio biliaus tekstas suverčia 
ant komunizmo visas gengste- 
rizmo padugnes. Girdi: “Ko
munizmas yra doktrina, mo
kinanti piktadarysčių, gengs- 
terizmo, griovimo nuosavybių, 
papirkinėjimo valdžios agen
tų, ar kitokių spėka užpuldi
nėjimo veiksmų, ar viliugin- 
gų ii’ išdavingų veiksmų...” 
Vien šitie biliaus teksto me
lai liudija, kad tas bilius turi 
hitlerinio pobūdžio, nes kuris 
nors kiek yra susipažinęs su 
komunizmu, tai žino, kad ko
munizmas yra priešingas ir 
kovoja prieš tokius gengste- 
rizmo veiksmus visur.

Ohio Progresyvių Partija, 
perspausdinusi to biliaus teks
tą, pabrėžė: “Argumentų ne
reikia įrodymui, kad tas bi
lius gręsia pamatinėm^ tei
sėms visų Ohio valstijos žmo
nių.” Todėl P.P. patarė vi
siems telefonuoti, siųsti te
legramas ar rašyti prieš tą 
bilių sen. Joseph W. Bartu
nek, 3276 Ardmore Rd., Sha
ker Hts., Ohio, telefonas WY. 
2912, ir sen. Howard M. Me- 
tzenboum (kuris yra jurisdik
cijos komitete ir-yra priešin
gas tam biliui), 965 Union 
Commerce Bldg., telefonas 
OIL 7843 ar MU. 5161.

Todėl kiekvienas blaivai 
protaujantis žmogus privalo 
tuojau ir griežtai reikalauti, 
kad tas bilius, kuris kėsinasi 
sunaikinti pamatines žmonių 
laisves, būtų atmestas. Tik su 
apgailestavimu reikia pasaky
ti, k a d daugelis m ū s ų 
progresyvių kategoriškai at
sisako pasirašyti, kad ir 
po švelniausia rezoliucija 
bei peticija prieš pana
šius. pasikėsinimus ant žmo
nių teisių. Atrodo, kjyd jų 
nusistatymas būtų nepasirody
ti reakcijos priešais ir tuomi 
išvengti smogiko nagaikos. O 
taip protauti būtų nesąmonė, 
nes tik žmonių vienybė ga
lės pastoti kelią tiems, kurie 
yra pasikėsinę įvesti fašistinį 
režimą į mūsų šalies gyveni
mą.

Pastaruoju laiku reakciniai 
senatoriai bei kongresmanai 
net lenktyniuoja, kuris įneš 
aršesnį bilių už kitą. Tas 
pats Bartunek turi įnešęs sei
meliui kitą bilių No. S. B. 259, 
kuris kvepia streiklaužių bi- 
liurti. Tam biliui patapus 
įstatymu, būtų organizuojama 
“civilio apsigynimo” organi
zacija, ktiri palaikys vidujinę 
tvarką įmonėse ir nebus atsa- 
kominga už padarytus nuosto
lius, sužeidimą bei užmušimą, 
kaip kad atsitikime Univis, 
Fąvick ir American Zinc Ox
ide streikuose, šis įstatymas 
bus pilnoj gubernatoriaus 
kontrolėj.

Kongrese yra įneštas Mund- 
Fcrguson bilius, kuris, sulyg 
sen. Muifdt išsireiškimu, bū
siąs žiauresnis ir turėsiąs aš
tresnius dantis, negu Mundt- 
Nixon bilius. Prieš šį bilių 
Progresyvių Partiją ragina vi
sus tuojaus rašyti mūsų sena
toriams Taft ir Bricker, kad 
jie darytų viską to biliaus at
metimui. P. P. Narys.

★
Prakalbos Buvo įdomios

Progresyvių Partijos sureng
tos prakalbos, kuriose kal
bėjo Italijos senatorius , Mi
chele Giua, Britanijos parla
mento narys H. Lester llų- 
chcnson ir buvęs J. V. vice
prezidentas Henry A. Wall
ace, buvo įdomios ir pamoki
nančios.

Per estradą buvo nutiesta 
didelė iškaba su obalsiu: “Vi
sų šalių žmonės Nori Tai
kos!” Panašios temos laikėsi 

ir visi kalbėtojai. Ne'kurie iš 
jų pakartotinai pareiškė, kad: 
“Kaip mes buvome vieningi 
antrame pąsauliniame kare, 
su viso pasaulio žmonėmis 
prieš fašistinę ašį, taip pat 
mes privalome būti vieningais, 
kad ncdaleisti įvykinti trečio 
pasaulinio karo, kuriuomi no
rima atstatyti fašizmą.”

Mitingas buvo atidarytas su 
Amerikos Himnu. Po to, A- 
merikos garsiojo artisto Paul 
Robeson’o žmona perskaitė 
poemą, kuri įrodinėjo, kad 
negras yra amerikonas ir pa
tui j otingai yra pasiryžęs ko
voti už Amerikos demokrati
nes tradicijas.
Britanijos parlamento narys 

Lester Huchenson sakė, kad 
jis antrame pasauliniame ka
re komanduodamas submari- 
nus atlikęs gana pavojingų 
veiksmų, bet žalingų fašiz
mui, su tikslu, kad kuogrei- 
čiausiai sunaikinti fašizmą. 
“Bet aš griežtai atsisakau eiti 
į sekantį karą, kurio tikslas 
bus. atstatyti fašizmą. Taip 
yra nusisatę ir didžiuma Bri
tanijos žmonių,” sakė IIu- 
chensonas. Link Mars’hallo 
plano Britanijos žmonės ne
daro jokio entuziazmo.

Italijos senatorius Michele 
Giua sakė, kad didelė didžiu
ma Italijos* žmonių yra pasi
piktinę savo dabartine val
džia, kuri nesilaiko savo prieš
rinkiminių pažadų: visai ne
vykdo žemės reformų, nena
cionalizuoja stambiųjų įmo
nių ir vietoje naikinti fašisti
nį elementą, stato jį į atsa- 
komingas valdvietes bei į 
universitetų viršininkus tokius 
žmones, kurie antro pasauli
nio karo laiku, pataikaudami 
Mussoliniui ir naciams, žudė 
Italijos žmones. Didelė di
džiuma Italijos žmonių yra 
simpatingi Sovietų Sąjungai ir 
atsitikime karo prieš Sovietų 
Sąjungą, tie Italijos žmonės 
eitų partizanais kariauti prieš 
tuos, kurie puls Sovietų Sąjun
gą. Sen. Giua savo kalboje 
rodė pageidavimą, kad viso 
pasaulio žmęnės būtų taip 
vieningi pastojimui kelio se
kančiam karui, kaip kad jie 
buvo vieningi sumušimui fa
šizmo antram pasauliniame 
kare.

Komentatorius Gilmore, iš
ėjęs kalbėti, pirmučiausiai pa
sveikino publiką ir kartu Fe- 
deralio Investigacijų Biuro 
agentus (kurių tarpe publikos 
buvo nemažai) . Publika jam 
garsiai pradėjo ploti, Gfl- 
morę liepė publikai nusira
minti, sakydamas: “Tie žmo
nės čia sėdėdami galės pasi
klausyti tikros teisybės, ko
kios jie negali girdėti kitur.”

Gilniore’ui paprašius aukų, 
iš publikos pradėjo plaukti 
šimtai dolerių. Amerikos sla
vai aukavo $500, daug auka
vo po $25,0,' po $200. Joseph 
Krės, kuris randasi kalėjime 
už pikietavimą prie Fawick 
dirbtuvės, iš kalėjimo prisiun
tė $25. Matomai, žmonės re
mia Progresyvių Partiją už 
tai, kad ji daug veikia prieš 
reakciją ir už išlaikymą tai
kos.

Prakalboms ilgai nusitęsus, 
Wallace’ui nebelikę laiko il
gai kalbėti. Jis kalbėdamas 
trumpais ruožais pareiškė, 
kad: Kaip Vokietijoje parsi
davėliai liberalai prisidėjo 
prie Hitlerio įsigalėjimo Vo
kietijoje, taip dabar Amerikos 
liberalai yra pasiryžę už sau
ją sidabro parduoti reakcijai 
savo pasekėjus. Taip elgiasi 
unijų vadai.

Jeigu Trumano administra
cija būtų padariusi santaiką 
su Sovietų Sąjunga pora metų 
atgal, sakė Wallace, būtų bu
vę sutaupyta tie bilijonai A- 
merikos žnionių dolerių, ku
rie išleidžiami kariniam prisi
rengimui, nebūtų pažeistas 
tiek daug mūsų prestižas pa
saulio akyse ir nebūtume nu
stoję tiek daug rinkų mūsų 
produktams, nuo ko dabar 
gręsia depresija. J. N. S,.

London. — Pranešama, 
kad Anglijoj ’ pagaminama 
daugiau kaip po milioną to
nų plieno per menesį.

Kenosha, Wis.
Sudegė Stanley Talaskis

Balandžio 30 d. čionai su
degė Stanley Talaskis, 84 me
tų, savo garadžiaus namelyje 
ir stalernėje, kilus gaisrui. Jis 
buvo karpenteris ir laikrodė
lių taisytojas. Jo namelis ran
dasi. užpakalyje 1506 — 52nd 
Street.

Talaskis vadinos dar ir ki
tu vardu, būtent Stanley *Plos- 
kis. Jis atvyko Amerikon- 
1906 m. ir apsigyveno Chica- 
gos dalyje — Roselande. 1930 
metais, palikęs šeimą, persi
kėlė Kenoshon, kur gyveno iki 
mirties.

Jo namelyje turėjo kamba
rį tūlas Anthony Lauras, bet 
gaisro metu pastarasai nebuvo 
namie.

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

Sietyno Choro 35 m. jubiliejinis 
koncertas ir šokiai įvyks gcg. 14 d., 
7 v. v. Liet. Salėje, 180 New York 
Avė. Programoje dalyvauja: Aido 
Choras iš Brooklyn©, Lyros Choras 
iš Philadelphia ir pats Sietyno Cho
ras. Solistai: Violeta Čypaitė, Dolo
res Petronaitė, Amelija Jeskevičiū- 
tė-Young, Suzana Kazokytė ir pia
nistas Frank Balevičius. Visi iš 
New Yorko apylinkės. Smuikininkas 
Vito Dvarackas vietinis ir Volga šo
kikai. Įžanga .^1.25. (111-112)

WILKES-BARRE, PA.
Liet. Pogresyvių Klubas rengia 

paminėjimų Motinų Dienos. Bus va
karienė ir programa, vėliau kokiai. 
Liet. Taut. Parap. salėje, 206 Par
rish St., 3 vai. dienų. Programas su
sidės iš kalbėtojų ir muzikos. Bus 
duodama dovana seniausiai ir jau
niausiai motinai. Klubas kviečia vi
sus dalyvauti, smagiai praleisite lai
kų. — Kom. (111-112)

WORCESTER, MASS.
Liet. Progr. Balsuotojų Klubas 

laikys savo susirinkimų, gcg. 15 d., 
10:30 vai. ryto, 29 Endicott St. Visi 
delegatai dalyvaukite.—J. K., sekr.

(111-112)

ALDLD 2-ROS APSKRITIES 
KUOPOMS

Tie, kurie esate paėmę platinti 
Apskr. pikniko tikietukus, malonė
kite grųžinti duplikatus man pikni
ke, gcg. 22 d., Lith. Liberty Parke, 
340 Mitchell Ave., Linden, N. J. -••• 
A. Lideikienė, Apskr. seki’.

(111-112)

DETROIT, MICH.
Pranešimas LLD 52 kp. nariams 

Susirinkimas įvyks geg. 15 d., 12 v 
dienų pas dd. Smitrevičius, ant jų 
ūkės. Po susirinkimo 2 vai., toje 
pačioje vietoje įvyks kuopos pir
mutinis šių metų išvažiavimas.

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

Atsitikime lictųus arba negero 
oro, tai išvažiavimas įvyks Draugi
jų salėje, po reguliario susirinkimo. 
Komitetas visvien bus pasiruošęs, 
vaišinti dalyvius. — J. Danta, F. R.
i a .f. ^y- J. -Y^ .f. -Y. -t. -.t. -y^ J- *y- * t* -y- -Y* .T. « l• • YJY YJY VJY YJW YJY YjY T TT*

Egzaminuojam Akis, .
■\ Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

: Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342 1

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

.............. I , J

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) □ '
Laidotuvių Direktorius

□ □ □ >
426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.7 

MArket 2-5172

Talaskis paliko dvi dukte
ris ir du sūnus, kurie gyvena 
Chicagoje. Kenoshietis.

Sumušė ir Apiplėšė 
Taverninką

Alexander Tarsitano grįžo 
namo uždaręs savo taverną 
anksti sekmadienio ryte. 
Prie garažo jį pasitiko mas
kuotas) plėšikas, kuris smogė 
jam su kietu objektu kelis 
kartus galvon ir per pečius. 
Parmušęs iš Tarsitano pieši-! 
kas atėmė $113. Sumuštasis 
gyvena 2024—65th St.

Kenoshos ligoninėje gydy-i 
tojai surado „Tarsitano galvo
je kelias skyles ir perskeltą 
petkaulį.

Vagys Laimėjo $12,445
Neseniai vagiliai įsigavę 

į Railway Express Agency, 
5417 — 13th Ave. ir atsidarę 
saugiąją spintą paėmė $12,- 
445 vertės “money order,” 
“travelers checks” ir pinigais.

FBI agentai pradėjo tyri
nėti šią vagystę. V.

Ruošiamos Sėklos Sėjai
KAUNAS, sausio 27 d. — 

Lapių valsčiaus Stalino var
do kolektyvinio ūkio valstie
čiai peržiūri sėjai skirtas sė
klas. Jau išvalyta daugiau 
kajp 8,000 kilogramų grūdi
nių kultūrų ir daugiau kaip 
300 kilogramų pašarinių žo
lių sėklų. Daugiau kaip 7,- 
000 kilogramų grūdinių kul
tūrų sėklų išvalė šio valsčiaus 
kolektyvinis ūkis “Naujasis 
gyvenimas.”

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 ūž laisvę. Knygutė užvardy- 
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 vertes 
stampomis, irtes aukštesnės vertės 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 kultū
rinį ir ekonominį gyvenimą, ši brošiūra duoda gerų in
formacijų apie tuos dalykus.

Su užsakymais prašome kreiptis:
LAISVĖ

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

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms-

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

‘ Telefonas
. EVergroen 4-9407

1
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TELEPHONE
STAGG 2-5048

amarafflintMiHnifflaim

BES. TEI*.
HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
, (BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager .

(Laisniuotas Balsam uoto jas)
Liūdėsio valandoje kreipkitčs 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. Daiily)—Ketv., Clcguž. 12, 194& 
t

KRISLAI
(Tąsa nuo i-mo pusi.)

Darbų, užsiėmimų jaunam 
žmogui yra daug ir juos vi
sus čia negi suminėsi.

Kaip yra su lietuvių kal
bos ir rašybos studijavimu?

Kaip yra su Lietuvos istori
jos tyrinėjimu?

Kodėl, greta kitko, pagrin
diniai nesusipažinti su dabar
tine Lietuvos būkle ir san
tvarka?

Kodėl nepasinerti kultūrinių 
bei politinių organizacijų vei- 
klon ir tuo būdu nepamiršti 
protą nuodijančios propagan
dos?

Tai tik keletas, “receptų/* 
kuriuos naudojant, galima 
lengvai išsigydyti nuo Prano 
suminėtų piktų sielos ir proto 
ligų.

Tegu tie, kurie tą krimina- 
lizmu papuoštą “dailę” išra
do ir palaiko, prasmengą 
drauge su savo išradimu!

★ Jaunųjų technikų būrelis 
suorganizuotas Jurbarko ama
tų mokykloje Nr. 15. šioje 
mokykloje gyvai veikia spor
tininkai. V. Urbonavičius.

“40,50,60 m. Senas”?
-Klajoji, Žmogau

PamirSkitc savo amžių! Tūkstančiai yra 
izaivūs po 70 m. Pabandykite, •'gaivinimą” 
su Ostrex. Turi tonikų dėl silpnų, nuvar
gintu jausmų iš priežasties vien tik kūnui 
trūkumo geležies, kų daugelis vyrų ir mo
terų vadina "senumu." Pabandykite Ostrex 
Tonic Tablets dėl gaivumo, jautimosi jau-- 
nesniu, šiandien pat. Naujas '‘susipažųi- 
kite” size tik 50c. Parsiduoda visose vais
tinėse, visur. •
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Onai Balčiūnienei
Reiškiame

Mūsų giliausią užuojautą 
giminei ir draugui Antanui Balčiūnui 

ir jo šeimai,
netekus mylimos gyvenimo drauges Onos.

F. ir A. Balčiūnas
J. ir K. Karosas

San Leandro, Calif.

Unija Sustabdė Šapose Darbą 
Organizatoriaus Laidotuvėms

International Ladies Gar
ment Workers Unijos viršinin
kai Įsakė visose tos unijos 
kontrolėje esančiose šapose 
gegužės 12-tą sustabdyti dar
bą penkioms valandoms, kad 
nariai galėtų nueiti Į nužu
dyto unijos organizatoriaus 
šermenis*. Tuo patimi norima 
parodyti unijos galią apsigin
ti nuo openšaperių pastangų 
sudaužyti uniją.

William Lurye, 40 metų 
amžiaus, organizatorius, tapo 
mirtinai persmeigtas peiliu 
gegužės 9-tą jam Įėjus Į te

lefonų būdukę 224 W. 35th 
St., New Yorke. Jis 
Šv. Vincento ligoninėje 
keliolikos minutų po sužeidi
mo, plaučiai buvę perdurti.

Telegramos, su parašu uni
jos viršininko Zimmerman, 
įsakančios gegužės 12-tos ry
to 10 valandą atvykti 
hattan Center, New 
tapo pasiųstos visiems 
organizuotų moteriškų 
žiu industrijos darbininkų. Po 
apeigų, 2 valandą po pietų,Į 
kas norės, galės sugrįžti dar- ' 
ban.

Policijos departmentas pa- : 
skyręs žmogžudystei išaiškin- Į 
ti 100 detektyvų, tačiau, sa
koma, lig šiol nesuradę nieko, 
kas išryškintų žmogžudystės 
motyvus ir žmogžudžius. Pa
viršutiniai spėjama, jog nu
žudytas dėl to, kad jis buvęs 
pasiųstas keletos neorganizuo
tų šapų darbininkus iššaukti 
iš šapos suorganizavimui. Jis 
po šapas vaikščiojęs ne vie
nas, su kitais dviemis orga
nizatoriais, tačiau einant te- 
lefonuoti tie kiti du likęsi už 
durų, o jį, sėdintį telefono bū-

dukėje, užpuolę trys vyrai.
Klausinėjamas, Lurye 

pradžių atsisakęs kalbėti iki 
jis pasimatysiąs su unijos vir
šininkais, o paskui .jau taip 
nusilpo, kad nebegalėjo kal
bėti. Tik tiek pasakęs, kad jį 
užpuolusieji trys vyrai 
gražiai apsirengę.
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“Pasitarnavo, 
Kaip Papūga”

Paprastai taip atsiliepiama 
apie žmones, kurie per dideliu 
tarškėjimu liežuviu apsunkina 
kitiems žmonėms gyvenimą. 
Pas žmones tokių. įvykių’pasi
taiko taip dažnai, kad kartais 
tūli pradeda abejoti, ar ne be 
reikalo papūga apkalbama.

Newyorkiete papūga, ta
čiau, įrodė to posakio pama- 
tingųmą.

Pas Gustave Mocrz, štampų 
ir įvairių monetų pardavinėto
ją, kampas Broadway ir 42nd 
St., New Yorke, atėjo plėši
kai, atėmė $744 pinigais ir 
daug jo vertingų štampų, 
taipgi monetų, o jį paliko gu
lintį ant aslos, surištą.

Plėšikams išėjus, Moerz 
pradėjo šauktis pagalbos, bet 
jo papūga užrėkia jį dar sti
priau. Taip jis lenktyniavęs 
su savo papūga virš valandą 
laiko. Kas nors išgirdęs ten 
tą šūkavimą ir nuėjęs pra
nešti namo prižiūrėtojui, bet 
tas atsakęs — nepaisyk, jo 
papūga kas popietis rėkauja.- 
Tik gal kelintasis jo kostu- 
meris įsiklausė, kad ten girdi
si daugiau bąlsų, ne vienos 
papūgos, prišaukė jam pagal
bą.

Paulette Goddard filynoje Bride of Vengeance,

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

Mes

VICTORIA
THEATRE

Sd 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., Gegužės 12 d.

Gegužes 15-tą Pamatykite 
“Nupraustą Puikybę

Šį sekmadienį, brooklynie- 
čiai dnr kartą susirinks gra
žiam ir smagiam popiečiui, 
kurį suruošė mūsų jauniausie
ji jaunuoliai, susibūrę į Lie
tuvių Kalbos Mokyklėlę, 
trumpai žinomą kaipo LKM.

Nors jau buy;/ rašyta, ta
čiau norisi ir vėl priminti, 
jog jaunukai suvaidins veika- 
liuką “Nuprausta Puikybė,’’ 
bus suvaidintas dar niekad 
pas mus nebuvęs dalykas— 
pantomima, 
me lietuvių

Taipgi matysi- 
liaudies šokius,

Draugę Gaškąuskienę 
Aplankius

Jau kelios savaitės kaip 
serga d-gė Gaškauskienė, 18 
Park Place, Huntington Sta., 
L. L, N. Y. Jai teko sunkiai 
nukentėti. Paskutinėmis die
nomis jaučiasi kiek geriau.

Draugai A. Gaškauskai, 
nors ir toliau gyvendami nuo 
didmiesčio, neapleisdavo mū
sų didesnių pramogų. Ji — 
meno mylėtoja. Negalėdama 
dalyvauti Įvykusiose pramo
gose, d-gė Ona Gaškauskienė 
save nusibaudė su auka $20. 
Skiria sekamai: “Gieda Gai
deliai”—Liaudies Teatrui $5, 
“Mūsų Gyvenimo žaizdos”— 
LMS 3 Apskričiai $5, “čigo
nai”-—Aido Chorui $5. Taip
gi A. A. Gaškauskai sveiki
na dienraštį Laisvę 30 metų 
jubiliejaus proga skirdami $5. 
Jie dienraščio turiniu labai 
patenkinti ir esąs mylimiau
sias svečias jų namuose.

Negalėdama aktyviai daly
vauti mūsų judėjime, ji sakė, 
pavydinti tiems draugams, ku
rie Irčiau gyvena ir gali 
veikti.

Linkėtina draugei greit pa
sveikti kartu su gražiąja pri
sikėlusia pavasario gamta.

• A. Aleknienė.

Panaikino Bylą Prieš 
Kaltinamą Negrą

Buvęs areštuotas ir bandy
tas Įkaitinti apiplėšinėjime, 
negras Fred Boysen tapo tei
sėjo Samuel Orr išteisintas. 
Teisėjas pastebėjo, kafl Boy- 
seną kaltinusios moteriškės 
Mrs. Mary Ryan liūdymas ne
išlaiko kritikos, kad jinai tik 
spėlioja, būk Boysenas esąs 
tas pats asmuo, kuris buvo ją 

'užpuolęs kovo 27-tos naktį ir 
atėmęs iš jos pinigus.

Vyriausia jam atpažinti žy
mė, sakė Mrs. Ryan, slaugė, 
esąs Boyseno turimas ant no
sies randas. Tačiau, sako tei
sėjas, dabar, ‘dienos šviesoje 
aš nematau to rando, tai kaip 
ji galėjo matyti tą randą 
naktį. “Ta pasakaitė yra kal
tintojos Įsivaizduota pasekmė
je publikacijos spaudoje.’’

Boysenas paskilbo spaudoje 
už jo erzinimą, kaip daugelis 
erzina vedėjus priešiškiems 
tymams persiimant su jo mė
giamiausiu tymu. Kadangi 
Boysen yra negras, tad tuo
jau atsirado jo Įtardinėjimas, 
kamantinėjimas ir Įkaltinimąs 
einant skundu tos moteriškės, 
kuri sakėsi Boyseną, pažinusi 
iš paveikslo komerciniame 
New York o laikraštyje Daily 
News kaipo asmenį, kuris ją 
užpuolęs ir atėmęs piniginę.

Angliškas darbininkų laik
raštis Daily Worker iš pat 
pradžių sak'ė, kad .viskas ro
do Į suokalbį prieš Boyseną. 
Teismo nuosprendis tą patvir
tino.

New York. — Batsiuvių 
Unijos vadai pašalino Har
ry Sacherį kaip jos advoka
tą. Sacheris yra komunistų 
vadų advokatas dabartinėj 
byloj

girdėsime deklamacijų, smui
ko muzikos, ir dainuojant.

Suteikę įvairumo sau, tuo 
patimi paremsime ir moky
klėlę, kad ji galėtų tęsti savo 
darbą toliau. Pertraukoje kal
bės daktaras J. J. Kaškiau- 
čius iš Newarko didis mūsų 
jaunimo auklėjimo visuome
niškai patrijotas ir rėmėjas.

Pradžia programos 4 va 
po pietų.
ditorijoje, 
A veji u e ir 

‘mond Hill, N. Y.

Bus Liberty Au-
kampas Atlantic

U.Oth St., Rich-

Third Ave. Linijoms 
Per Maža Pajamų!

Third Avenue Trąnsit Cor
poration, savininkė 76-šių gat- 
vekarių ir autobusų linijų 
Manhattane ir Bronxe, skun
džiasi negalinti išsiversti, 
nors pernai gavo leidimą pa
kelti ir pakėlė £ėrus.

Firma prieš metus laiko 
reikalavo leidimo pakelti fėrą 
nuo 5 iki 8 centų. Jai iš kar
to leido kelti iki 6 centų, o 
nuo lapkričio pakėlė iki 7 
centų. Girdi, leista pakelti 
per mažai ir per vėlai.

Firma taipgi dejavo per 
daug išmokanti darbininkams 
algomis. Pamatė tos dejonės, 
be abejo, yra dabartinis dar
bininkų reikalavimas pakelti 
algas.

Žvėrelis Miesto Gatvėse
-------------f

Ties Huguenot Parku, Sta
ten Island, praėjusį antradie
nį pradėjo sukiotis šunluokis 
(raccoon) ir praeivius baugin
ti, Vieną moteriškę įkando. 
Tai parėjus ir pasisakius na
miškiams, jos anūkė išėjo 
žvėrelio ieškoti. Iššokęs iš 
krūmokšnių žvėris įkando jai 
rankon.

žinia greit paplito po susie- 
diją. Bijodamos gauti požy
mius ant blauzdų ir kur kitur, 
moterys pašaukė policiją, 
žvėris šoko ir ant po- 
licisto, bet tapo nušautas pirm 
spėjimo įkąsti, žvėris, mato
mai,' buvo laikomas *kieno 
nors namuose, nes turėjo juos
telę ant kaklo.

Busimasis Meistras
Gavęs plaktuką ir vinių, 

newyorkietis Mark Armstrong, 
3 metų, įrodė, jog jo veiksmai 
atitinka pavardei. Jis taip 
stipriai užkalė duris maudy
nės kambaryje savo tėvų bu
te, jog turėjo atplėšti - atkel
ti duris jį iŠ ten išleisti.

Visgi abejotina, ar tie na
mai priklauso jo tėvams, jei
gu jie negirdėjo savo sūnelį 
meistravojant iki jis užmeis- 
travo net duris.' Įsteigus žais- 
mavietes, to neatsitiktų vai
kams nei durims.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

TONY’S
Manager

. JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAŠ 

Savininkas

306 UNION AVENUE
i ♦

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Pagerbs Taikos
Gynėją Dvasiškį

visuomenes

paskiausių jų 
organizacijos 

da-

National Council of Ameri
can - Soviet Friendship skel
bia, jog rengiamas pobūvis 
pagerbti dvasiškį William 
Howard Melish. Pobūvyje ti
kisi turėti daug žymių dvasiš
kių ir svietiškių 
vadų.

Melish, lig 
laikų buvęs tos
nacionaliu pirmininku ii 
bar tebėra tos organizacijos 
tarybos nariu. Visuomet buvo 
ir tebepasilieka griežtu Šalinin
ku taikos, kuri, sako jisai, 
bus galima išsaugoti tiktai per 
mūsų šalies bendradarbiavimą 
su Tarybų Sąjunga.

Dėl darbų už taiką patsai 
Melish tapo užatakuotas re
akciniu dvasiškiu ir svietiškių. 
jo tėvas persekiojamas. Bet 

myli visi taikos my-
lėtoj ai.

Melish
Įvyks gegužės.25-tą, City Cen
ter Casino balrūmyje.

pagerbti pobūvis

New Yorke, Naturalės Isto- 
rijo Muziejuje, išstatyti paro
dai neregių rankdarbiai.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
Į—2 dienom 
6—8 vakarais /

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

GERI PIETUS!
Kada norite gerą pietą, 

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

231 Bedford
Brooklyn 11,

Avenue

Tel. EVergreen 8-9770 z

Išrinko Naują Švietimo 
Tarybos Viršininką

Majoro O’Dwyerio naujai 
paskirtas narys į New York 
Board of Education, Maxim
ilian Moss, tapo išrinktas tos

tarybos prezidentu. Andrew 
G. Clauson Jr., buvęs paskir
tas tarybon velionies LaGuar- 
dijos, sakoma, tikėjęsis kan
didatuoti ir būti išrinktas tos 
įstaigos prezidentu ketvirta
jam terminui.

SKELBKITĖS LAISVĖJE
\

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 7-6288 .

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
f Koplyčias suteikiam nemokama!

< visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

’7T TDD’C DID 411 GRAND STREETZJJI I n BAK BROOKLYN, N.Y

Joseph Zeidat Jr., prop
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI -'ALUS

TELEVISIONTelefonas k
EVergreen 4-7729

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 PIETŪS 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
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