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ros Centre turėjome nepapras
tą pobūvi. Ji suruošė Brookly- 
no Lietuviu Motery Apšvietos 
Klubas. Tačiau jame turėjo* 
me garbės dalyvauti ir geras 
tuzinas vyru. Galėjo jų būti 
ir daugiau, nes visi buvo 
kviečiami, bet, matyt, kiti pa
tingėjo.

Moterų buvo susirinkę ne
mažai. Pasiklausėme gražių 
prakalbų, išsigėrėme arbatos 
ir gerai užsikandome, vakarą 
praleidome labai gražiai ir 
naudingai.

★ ★ ★
Vakaras buvo suruoštas pa

gerbimui - priėmimui viešnių, 
moterų, kurios dalyvavo Ame
rikos Moterų Kongreso kon
vencijoje. Turėjome net tris 
tolimas, gerbiamas, malonias 
viešnias — Dr. Baltrušaitienę 
iš Pittsburgh©, Eva Simans iš 
Cleveland© ir Alice Jonikie
nę iš Chicagos.

I

( mane labai gilų įspūdį pa
darė Dr. Baltrušaitienė. Ji 
skaitė paskaitą apie moterų 
kovas už teisę gyventi žmogu
mi tikra to žodžio prasme. 
Skaitė įspūdingai, gražiai, įti
kinančiai. * ★ ★

Moterų kelias į progresą, 
apšvietą ir kultūrą buvo ilgas 
ir erškėčiuotas. Moteriai baž
nyčia ir dūšią pripažino tik 
tada, kada bizniškai viešpa
čiams pradėjo apsimokėti. 
Moteriai į aukštąjį mokslą 
durys tapo atidarytos tik 
prieš keletą desėtkų metų. 
Moteris pilietines teises įga
vo tik nelabai seniai.

Viskas atsiekta ne geruoju 
ir maldomis, bet per kovas ir 
pastangas.

Moteris nepasitenkins jau 
pasiektais laimėjimais. Lietu
vė moteris nebuvo ir nebus 
paskutinėse tos kovos eilėse.

> ★ ★
Jonikienė pakalbėjo apie 

Moterų Kongresą. Lietuvės 
moterys privalo daugiau rū
pintis abelnuoju Amerikos 
moterų judėjimu. Šis Kon
gresas suteikia auksinę pro
gą. Mūsų moterų klubai turi 
įsitraukti į moterų veiklą gi
liau ir plačiau. Ypatingas dė
mės is turi būti kreipiamas į 
traukimą veiklon čia gimusių 
ir augusių lietuvaičių.

Simans trumpai, bet karštai 
paagitavo kovoti už taikos iš
laikymą. Jokia visuomenės 
dalis nėra taip susirūpinus 
taika, taip nebijo ir neapken
čia karo,» kaip motina. Bet 
baimės neužtenka. Motinoms 
ir visoms moterims reikia ko
voti už taiką.

* ★ ★
Didmiesčiuose mes turime 

moterų klubus. šio pobūvio 
pirmininkė Petrikien'ė moteris 
abelnai ir jų klubus teisingai 
pagyrė. Jie yra veiklios or
ganizacijos. Juos reikia pri
žiūrėti ir stiprinti. Dar šim
tai yra lietuvių moterų, ku
rios turėtų '-klubams priklau
syti.

Man atrodo, kad gal ne visi 
klubai sykiu, bet kiekvienas 
atskirai turėtų turėti metinį 
vieno mėnesio vajų už įrašy
mą naujų narių. Neatsimenu, 
kad kuris klubas būtų r tokį 
vajų skelbęs.

* ★ ★
Beveik visi moterų klubai 

yra gražiai susirišę su Lietu
vių Literatūros Draugijos kuo
pomis. Kai kurie jų skaitosi 
mūsų Draugijos moterų kuo
pomis.

Tas labai gerai. Visos visų 
klubų narės yra kviečiamos 
priklausyti Literatūros Drau
gijai. Metinė mokestis visai 
niaža, o naudos labai daug.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Čiango Tautininkai 
Budeliavo Minią, 
Stabdančią Žudikus

: Šanghai, Kinija. — Kuo
met tautininkų policija va
rė dar 5 žmones j sušaudy
mo vietą ant gatvių kampo, 
kelių tūkstančių kinų mi
nia bandė .apsupti policiją 
ir išgelbėti tuos žmones..

Bet kariniai ginkluoti 
skaitlingi policininkai šau
tuvų buožėmis ir brūkliais 
atmušė minią ir kruvinai 
budeliavo gelbėtojus. Pas
kui policija Šūviais į pakau
šį nužudė penkis nusmerk- 
tuosius. Jie buvo sušaudyti 
už tai, kad ragino taikytis 
su liaudininkais - komunis
tais. ' •

Per kelias dienas pirmiau 
tautininkai Šanghajuje su
šaudė 25 liaudiškus kinus.

Tautininkai kaltino juos, 
kad tie žmonės raginę tau
tininkų kareivius nekovot 
už Čiang Kai-šeką.

Jau 100,000 Fordo 
Darbininką Nedirba

Detroit. — Tęsiasi 65,000 
darbininkų streikas prieš 
paskubą Fordo River Rouge 
ir Lincoln automobilių fab
rikuose. Fordo fabrikai ki
tuose miestuose, negauda
mi dalių iš didžiojo River 
Rouge fabriko, taipgi užsi
darė, paleisdami apie 40,- 
000 darbininku, v

Pranešama, jog suklimpo 
derybos tarp CIO Auto. 
Darbininkų Unijos - vadų ir 
Fordo kompanijos atstovų.

Vandenbergas Užkalbinėja 
Dantis dėl Atlanto Pakto
, Washington. — Republi- 

kbhų vadas, senatorius 
Art huras Vandenbergas 
pasakojo, kad Atlanto pak
tas neduoda “absoliutiško” 
užtikrinimo, jog Amerika 
kariautų, jeigu kas užpultų 
bent vieną priklausantį tam 
paktui kraštą.

Bet Vandenbergas, At
lanto karinio pakto meist
ras, tik dantis užkalbinėja 
.ir akis dumia, taip įpasako
damas. Nes pats Atlanto 
paktas įpareigoja Jungti
nes Valstijas tuojaus veikti 
prieš vadinamą “užpuoli
ku”

Kongresmanų Komitetas 
Siūlo Veteranam Pensiją ;

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmo komite
tas užgyrė bilių, kuris siū
lo mokėti po $72 pensijų 
per mėnesį abiejų pasauli-. 
nių karų veteranams, su
laukiantiems 65 metų am
žiaus ir mažai uždirban
tiems.

Washington. — Vadina
mieji pirmosios rūšies gele
žinkeliai pernai pasigavo 
$1,561,200,000 gryno pelno 
už krovinių išvežiojimą.

Berlin.— Amerikonai su
ruošė karinį paradą čia at
vykusiam užsieniniam An
glijos ministrui Bevinui.

Metai XXXIX. Dienraščio XXXI.

Eugene 
Atlanto

Dennis Ragina Senatą Atmesti 
Paktą, "Nacių Ašies Kopiją"

Washington. — Eugene 
Dennis, Amerikos Komuni
stų Partijos sekretorius, 
savo - pareiškime Senato 
užsienių reikalų komitetui, 
ragino atmesti karinį Šiau
rės Atlanto paktą ir šaukė 
veikti per Jungtines Tau
tas taip ,kad būtų įvykdyta 
pastovi pasaulinė taika.

Tą pačią dieną, geg. 11, 
prieš Atlanto paktą liudijo 
Senato komitetui Anna 
Stelmokaitė, Amerikos Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos atstovė; Harvardo Uni
versiteto teologijos profe
sorius Henry J. Cadbury; 
profesorius Colston E. 
Warne, Amerikos Moksli
ninkų, Menininkų ir Profe
sionalų Nacionalio Komite
to narys, ir eile kitų žymių 
amerikiečių.

Eugene Dennis norėjo at
vykti iš New Yorko ir as
meniškai išdėstyti parody
mus prieš Atlanto paktą. 
Dennis, vienas teisiamųjų 
komunistų vadu New Yor
ke, prašė federalį teisėją 
Haroldą Mediną leisti jam 
keliauti į Washingtoną ir 
kalbėti Senato komitetui 
prieš tą karinę sutartį. Tei-, 
sėjas atmetė prašymą.

Tad atvyko . Denniso pa
vaduotojas Howard John- 
sonas, New Yorko Komu
nistų Partijos apšvietos di
rektorius, ir mėgino per
skaityti Denniso pareiški
mą komitetui. Demokratas 
senatorius Tom Connally, 
Senato komiteto pirminin
kas, uždraudė tą pareiški
mą skaityti, bet sutiko į- 
traukt jį į spausdintus ko>- 
miteto rekordus.

Pareiškimo skaitymą ko
mitetas !atmetė todėl, kad 
“čia nėra paties Denniso, 
tad negalima būtų jį per- 
klausinėti.”

Johnsonas, Antrojo pa
saulinio karo saržentas, ap
dovanotas karinės garbės 
ženklais, prašė komitetą 
paveikti teisėją Mediną, 
kad leistij Dennisui atvyk
ti ir savo žodį pasakyti.

Sen. Connally šaltai atsa
kė:

— Ne mes jį į teismą nu- 
vedėme, ir mes nebandysi
me jo iš ten ištraukti.

Kinijos Tautininkai Perša 
Priešsovietinį Azijos Paktą

Washington. — Kinijos 
tautininkų ambasador i u s 
Wellirigton Koo kreipėsi į 
Amerikos valstybės sekre
torių Deaną Achesoną, kad 
sudarytų' Azijos 'kraštų- 
Pacifiko Vandenyno kari
nę sąjungą, panašią kaip 
Atlanto Apaktas, prieš So
vietus ir komunistus.

Achesonas palankiai at
siliepė į tą pasiūlymą, nors 
nieko nežadėjo, kaip sako 
Koo. .

Berlin. — Atsidarius va- 
žiuotei į Berlyną, po 328 
dienų, tuojau padaugėjo 
mieste maistas ir kiti reik
menys.

ORAS.—švelni giedra.

Prieš Atlante Paktą Liudijo A. Stelmokaitė, 
Liet. Literatūros Draugijos Atstovė, Kunigai, 
Profesoriai ir Kiti Žymūs Amerikiečiai
Senato Užsienio Reikalu Komitetas Neleido Perskaityt 
Pareiškimą Denniso, Komunistą Partijos Sekretoriaus

Denniso Pareiškimas
Denniso pareiškimas, tarp 

kitko, sako: •
— Pirmąjį paktą prieš 

komunizmą pasirašė nacių 
Vokietija, fašistų Italija ir 
miltaristų Japonija 1936 
metais. Anas paktas taipgi 
vadinosi “apsigynimo są
junga”, panašiai akaip ir 
Atlanto paktas.

.Dabar gi Atlanto pakto 
rėmėjai iš abiejų partijų 
(demokratai ir republiko- 
nai) beveik žodis žodin kar
toja argumentus Hitlerio, 
Mussolinio ir Tojo, mėgin
dami pateisint pasiruoši
mus trečiam pasauliniam 
karui.

Atlanto paktas naikina 
ryžtingas pastangas prezi-

idento Roosevelto, kuris pa
aukojo daug laiko ir darbo, 
kad būtų išlaikytas Ameri
kos draugiškumas su So
vietų Sąjunga ir įvykdyta 
pastovi taika.

Kartu Atlanto paktas ar
do Jungtines Tautas ir lau
žo jų konstįtucįją.

Šis paktas siekia įsteigti 
ir panaudoti vakarinės Vo
kietijos valstybę naujam 
užpuolimo karui.

Jis, meiliai apsikabina fa
šistinę Portugaliją ir pla
nuoja įtraukti Atlanto kra
štų tarpan Frankp Ispani
ją, fašistinės Ašies sąjun
gininkę.

Atlanto paktas gręsia pa
vojum mūsų šaliai ir pa
saulio taikai. Jis uždeda

i naują didžiulę mokesčių 
(naštą amerikiečiam ir didi
na ūkinę krizę Jungtinėse

Kinų Liaudies Armija Tik 
12 Mylių nuo Hankovo ir 
22 Mylios nuo Šanghajaus

Šanghai,; Kinija.— Liau-
dininkų - komunistų armija 
atėmė iš tautininkų Nie- 
chovą su geležinkelio sto- 
čia, 12 mylių į šiaurę nuo 
Hankovo; miliono gyvento
jų miesto.

Oficialė tautininkų žinių 
agentūra pranešė, jog “val
džia gal nutars ištraukti 
savo kariuomenę iš Ha-nko- 
vo ir atiduoti jį” komunis
tams.

Hankovas yra svarbiau-, 
sias fabrikinis Kinijos mie
stas.

Teigiama, kad tautinin
kai mėgins iš Hankovo iš
trūkti į Čangšą miestą prie 
geležinkelio, vedančio iš 
Hankovo į Kantoną. Kan
tonas yra svarbiausias Ki
nijos uostas ir dabartinė 
tautininkų “sostinė”.

Jei tautininkai mėgins 
sulaikyti Liaudies Armiją 
ties Čangšą, tai liaudinin
kai bus užėmę, jau trečdalį

geležinkelio iš Hankovo į 
Kantoną.

Lakūnai praneša, kad 
tautininkų kariuomenė jau 
^ėg'a iš Hankovo link Čang- 
sos. Bet Liaudies Armija 
gręsia apeiti Čangšą.

Liaudininkai apgulė Ka- 
šan miestą ir geležinkelio 
stotį, 42 mylios į pietus nuo 
Šanghajaus didmiesčio.

Tautininkų komanda pri
pažino, jog liaudies kariuo
menė užėmė pozicijas už 22 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Šanghajaus ir už 15 mylių 
nuo Woosungo.

W o o s u n g stovi prie 
Whangpoo upės žiočių į jū
rą. Tos žiotys yra Šangha
jaus uostas. Kai liaudinin
kai užimtų Woosungą, tai 
galėtų užkirsti laivų pra- 
plaukimą į Šanghajų bei 
atgal.

Tautininkų vadai vis 
smarkauja, kad jie ginsią 
Šanghajų, “kaip Stalingra
du. ” c

Izraelio Valstybė Priimta į Jungi. Tautas

Valstijose.
Amerikos žmonės bijo to 

pakto; štai kodėl politikie
riai, Wall Stryto įnagiai, 
deda tokias karštas pastan
gas, kad Atlanto paktas bū
tų kuo greičiausiai užgir- 
tas.

Atlanto paktas yra prie
šingas Amerikos Konstitu
cijai, kadangi jis'duoda val
džiai neribotą galią kariau
ti, o Kongresui palieka tik 
žodį formaliai paskelbti ka- 
ką, kuris jau pirm to būtų 
vedamas.

Vis daugiau ir daugiau 
darbininkų ir šiaip žmonių 
mato, jog Wall Strytas su 
Atlanto paktu, Marshallo 
planu ir Trumano mokymu 
pasiryžo žvėriškąja jėga 
užviešpatauti - užkariauti 
pasaulį, o tuo tikslu ir ato
mines bombas panaudoti.

Dabartinis teismas prieš 
komunistų vadus New Yor
ke taip pat vartojamas kaip 
pagalbinis įrankis kariniam 
Atlanto paktui paremti.

Atlanto paktas, kaip ir 
Hitlerio Ašis, yra nukreip
tas ne tik prieš Sovietų Są
jungą,.bet prieš visus demo
kratinius kraštus ir visas 
laisvas tautas.

Kitų Pareiškimai
Amhersto Kolegijos pro

fesorius Colston Warne pa
reiškė:

— Atlanto paktas yra su- 
žinus, organizuotas ‘ pasi
rengimas karui. Mes griež
tai atmetame nuomones tų, 
kurie skelbia, būk toks ka
ras esąs neišvengiamas ar 
reikalingas.

Profesorius Cadbury sa
kė:

—Jungtinės Valstijos tu
rėtų sustabdyti savo šaltąjį 
karą ir atmesti Atlanto 
paktą. To vieton mūsų val
džia privalo ramiai susitar
ti ginčijamais klausimais 
su Sovietų Sąjunga ir dar
buotis, kad visur būtų su
mažintas ginklavimasis.

Kunigas Ph. P. Elliot, 
kalbėdamas prieš Atlanto 
paktą, įteikė Senato komi
tetui ir prašymą su 32 reli
ginių vadų parašais prieš 
tą paktą.

Izraelis Žada Draugiškumą 
Amerikai ir Sovietams

1 • i ■

Flushing Meadow, N. Y.
— Moše Sharett, Izraelio

Berlyno Vokiečiai 
Džiaugiasi, kad 
Važiuotė Atidaryta

Berlin. — Vokiečiai' su 
didžiausiu džiaugsmu svei
kino važiuotės atsidarymą 
iš vakarinės Vokietijos į 
Berlyną ir anglų-ameriko- 
nų blokados nuėmimą nuo 
Sovietų kontroliuojamos 
rytinės Vokietijos.

Sovietų vyriausybė leido 
amerikonams, anglams ir 
francūzams traukiniais ir 
automobiliais važiuoti į jų 
užimtą vakarinę Berlyno 
dalį, pradedant nuo vidu
nakčio iš trečiadienio į ket
virtadienį (berlyniškiu lai
ku). Tą pačią valandą va
kariniai talkininkai atšau
kė savo blokadą nuo sovie
tinio Vokietijos ruožto.

Nežiūrint važiuotės ati
darymo Berlynan, jankiai 
dar per 30 dienų taipgi lėk
tuvais gabens maisto, kuro 
ir kitų daiktų atsargas į 
vakarinį Berlyną.

Amerika Prašo Anglus 
Suimt G. Eislerį

Washington. — Amerikos 
valdžia prašė, kad Anglija 
sulaikytų Gerhartą Eislerį, 
plaukiantį Lenkijos laivu 
“Batory” į Vokietiją. Tas 
laivas staptelės Anglijoj.

Komunistas Eisleris, nuo 
Hitlerio kirvio pabėgęs ko
votojas prieš nacius, buvo 
Amerikoje nuteistas metus 
kalėti, esą, už neteisingą 
atsakymą blanko j e dėl už
sieninio pasporto gavimo. 
Jis davė apeliaciją ir buvo 
laikomas po $23,500 paran
kos iki apeliacinio teismo.

Sakoma, Eisleris slaptai 
įlipęs į laivą New Yorke, 
bet paskui užsimokėjęs už 
kelionę.

Bet dar trūksta patikri
nimo, ar tai pats Eisleris 
ar kitas asmuo. •

Flushing Meadow, <N. Y. 
— Jungtinių Tautų asamb
lėja 37 balsais prieš 12 nu
tarė priimt Izraelio valsty
bę į Jungtines Tautas. De
vynių kraštų delegatai su
silaikė nuo balsavimo.

Tuo būdu Izraelis tapo 
59-tu Jungtinių Tautų na
riu. i

šešių arabiškų kraštų at
stovai, protestuodami prieš 
Izraelio priėmimą, pakilo ir 
išėjo iš asamblėjos salės. 
Tie kraštai yra Egiptas, I- 
rakas, Lebanas, Saudi Ara
bija, Syrija ir Yemenas.

Nuo balsavimo susilaikė.

delegatai Anglijos, Belgi
jos, Brazilijos, Danijos, EI 
Salvadoro, Graikijos, Siamo 
(Thailando), Švedijos ir 
Turkijos. *

Už Izraelio priėmimą į 
Jungt. Tautas balsavo at
stovai Amerikos, Sovietų 
Sąjungos, Ukrainos, Balta
rusijos, Čechoslovakijos, 
Lenkijos, Jugoslavijos ir 30 
kitų.

Prieš Izraelio priėmimą 
padavė balsus delegatai še
šių arabiškų kraštų ir Af
ganistano, Burmos, Ethio- 
pijos, Indijos, Pakistano ir 
Irano. •

užsienio reikalų , ministras 
ir pirmasis jo delegatas 
Jungtinėms Tautoms, kal
bėdamas jų asamblėjoj tre
čiadienį, pareiškė, jog Iz
raelis darbuosis dėl santai
kos su arabiškais savo kai
mynais. Kartu Sharett pa
žadėjo, kad jo šalis/laikysis 
draugiškumo su Jungtinė
mis Valstijomis ir Sovietų 
Sąjunga. Jis dėkodamas sa
kė:

— Jungtinės Valstijos ir 
Sovietų Sąjunga išvien sto
jo už Izraelio priėmimą į 
pasaulio tautų šeimą 
(Jungtines Tautas).

Singer Mašinų Streikieriai 
Reikalauja $1,000,000

Elizabeth, N. J.— Singe- 
rio siuvamųjų mašinų kom
panijos streikieriai užvedė 
teisme bylą, reikalaudami 
miliono dolerių atlyginimo 
už nusuktas darbininkams 
algas už atostogų laiką.

Streikieriai, CIO unijis- 
tai, nurodė sutartį, kur 
kompanija pasižadėjo ap
mokėti už atostogas.

___ i_______________

, Washington. — Truma- 
nas pakartojo reikalavimą 
pakelti taksus viso 4 bilio- 
nais dolerių per metus.

New York. — Truputį 
atsigriebė plieno pramonės 
šėrai Wall Stryte.

Maskva. — Sovietų radi
jas smerkė “Amerikos Bal
so” radijo skleidžiamas ru
sų kalba melagingas pasa
kas, kaip “žinias”.

London. — Maskvos ra
dijas sakė, kad galima ir 
pageidaujamas bendradar
biavimas tarp ūkinės So
vietų santvarkos ir ameri
kinės sistemos.
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Tarptautinė Apžvalga !
1

Valstybės sekreto r i u s 
Dean Acheson prašė Sena
to narių, kad kuogreičiau 
užgir.tų karinę Šiaurės At
lanto Sutartį ir skirtų tos 
sutarties finansavimui $1,-

Rašo D. M. š.

Dvasios Elgetos

be leidimo traukė paveiks
lus rhilitarinio parado laike 
Pirmosios Gegužės. Konsu
lą ir jo žmoną po valandos

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

Fašistinis elementas Jungtinėse Valstijose jau senai 
pradėjo kampaniją už fašistinei Ispanijai talkon stojimą. 
Toji kampanija buvo pradėta ne tik spaudoje, bet ir per 
radiją ir bažnyčioje. Katalikų hierarchija jau senai sta
tė pasauliui fašistinę Ispaniją pavyzdžiu.

Kiekvienam blaivesnio proto žmogui aišku, jog fašisti
nė Ispanija yra vienas didžiulis kalėjimas. Tūkstančiai 
žmonių anti-fašistų ten sukišta į kalėjimus arba koncen
tracijos stovyklas, o milijonams žmonių, esančių “laisvė
je”, uždaryta burna, nes Ispanijoje šiandien laisvę turi 
tik frankistai, fašistai.

Kiekvienam žinoma ir tai, kad fašistinė Ispanija ban
krutuoja. Ten viešpatauja vargas ir skurdas; kraštas 
eina prie bankruto. Išgelbėti Franko režimą tegali tik 
Amerikos doleris, tik Wall strytas.

Štai, dėl ko Amerikoje ir buvo vedama pekliška kam
panija, kad Frankui būtų duodama Amerikos dolerių!

Vieną kartį, atsimename, 80-tasis Kongresas buvo 
pasimojęs jam pinigų duoti, bet liaudies protestai priver
tė tai atšaukti.

Prieš dvejis metus Jungtines Tautos buvo nutarusios 
su fašistine Ispanija nepalaikyti jokių artimesnių san
tykių, atšaukti iš ten ambasadorius, boikotuoti fašistą 
Franko. Už tą rezoliuciją, atsimename, balsavo ir Jung
tinių Valstijif atstovai.

Bet kas gi šiandien?
Paveikti tos pekliškos pro-fašistinės propagandos, mū

sų atstovai Jungtinėse Tautose, sakoma, jau “svyruoja.” 
Girdi, “klaida” buvusi padaryta priimant tą rezoliuciją.

Iš kitos pusės, Jungtinių Valstijų senate rimtai kelia
mas klausimas, kad Amerika turinti atsteigti normalius 
ryšius su fašistine Ispanija. Tai kas, kad Jungtinės Tau
tos priėmė anti-frankistinę rezoliuciją! Ar vieną kartą 
Jungtinių Tautų tarimai buvo į nieką paversti!

Ir štai, Jungt. Valstijų senato užsienio reikalų komi
teto pirmininkas senatorius Connally reikalauja, kad 
valstybės departmentas atsteigtų pilnus, normalius dip
lomatinius ryšius su diktatorium, fašistu Franko!

Girdi, jeigu mes palaikome pilnus diplomatinius ryšius 
su socialistine Tarybų Sąjunga, tai kodėl nepalaikyti 
pilni diplomatiniai ryšiai su fašistine.Ispanija? Senato
rius “pamiršta” skirtumus tarp socialistinio krašto ir 
fašistinio. Senatorius Connally “pamiršta”, kad praėju
siame kare T. Sąjunga buvo mūsų artimiausia ir geriau
sia talkininkė, o fašistinė Ispanija buvo fašistinės Ašies 
valstybių talkininkė!

Visa tai dabar nustumiama į šalį.
• Dabar, mat, kitokia gadynė, kiti laikai. Dabar isteri
jos gadynė, šaltojo* karo gadynė. Dabar mes turime, 
taigi, ieškoti talkininkų fašistuose!

Ar ne aišku, kur link mūsų krašto politika stumiama?!
Ar ne laikas Amerikos žmonėms pasisakyti prieš to

kius senatorių pasimojimus? '
Ar ne laikas Amerikos žmonėms pastiprinti pagalbą 

pavergtajai Ispanijos liaudžiai, kad ji galėtų išsilaisvin
ti iš Hitlerio ir M'ussolinio pastatyto Ispanijoje viešpa- 
tauti»fašisto Franko žiaurios priespaudos?!

450,000,000. Generol. Omar 
N. Bradley, vadas ginkluo
tų jėgų, taip pat ragino Se
natą tuojau užgirti sutar
tį. Senato komitetas šiuo 
kartu veda tūlų piliečių ap
klausinėjimą reikale tos 
sutarties.

Generolas - C. L. Chen- 
nault, kuris buvo Kinijoje 
Amerikos karinio orlaivyno 
komandierius, prašė Kong
reso, kad skirtų Kinijos re
akcijos pagalbai $700,000,- 
000 į metus ir duotų gene
rolo Čiang Kai-šeko armi-
jai amerikinius vadus. Bet 
jo ši avantiūra nedaug ran
da pritarėjų.

50 mokslininkų, priešaky
je su Dr. Ed. U. Condon, 
varde American Physical 
Society, protestavo Wa
shingtone prieš persekioji
mą mokslininkų. Jie Tru- 
mano įsakymą tyrinėti val
diškus darbininkus ir kitus 
visokius kvotimus pavadi
no “The Nazi formula.”

tardymo paliuosavo, o pa
veikslų aparatą pasilaikė 
ištyrimui.

Kinijoj Liaudies Išlaisvi
nimo Armija perėjusi 
Yangtze upę jau nužygia
vo vietomis net 250 mylių 
į pietus linkui Kantono. 
Tuo kartu sumušė ir-sunai
kino dvyliką priešo armijų, 
dešimtis tūkstančių karei
vių suėmė, 'galutinai apsu
po Šanghajaus miestą.

.Reakcininkas generolas 
Čiang Kai-šekas pabėgo 
lėktuvu * į Formozos salą, 
kur Jungtinių Valstijų ka
ro laivyno ir orlaivyno glo
boj jaučiasi saugus ir kalba 
apie “komunistų sumuši
ma.”

Fra nei j a nutraukė pre
kybos derybas su Šveicari
ja. Generolas (fašistas) De 
Gaulle sako, kad ir jis ne
sutinka su karine Šiaurinio 
Atlanto Sutartimi. Matyti,

Hague Mašina Nugalėta
’ Per 32 metus viešpatavusi politinė Franko Hague ma

šina Jersey City (N. J.) tapo, pagaliau, nugalėta.
Praėjusį antradienį įvykusieji tame mieste balsavimai 

nušlavė hague’istus ir pastatė jų vieton John V. Ken- 
ny’o mašiną.

Kaip ši mašina valdys Jersey City, liekasi palaukti ir 
pamatyti. Turime atsiminti, kad Mr. Kenny ilgus me
tus dirbo išvien su Frank Hague, — tik praėjusį, be
rods, rudenį jiedu persiskyrė, liovėsi bičiuliavęsi.

Jersey -City — ne pirmas Amerikoje miestas, kuriame 
įsigali tam tikra klika ir valdo miestą, iki nubankruti- 
na jį, iki žmonės, pagaliau, sukyla ir ją nuverčia.

Frank Hague buvo' gabus politikierius, podraug reak
cininkas. Jis pasilaikė miesto viršūnėje dėl to, kad mo
kėjo aplink save sutraukti daug mažesniu politikieriu- 
kų ir jiems gerai apmokėti, juos lakdinti.

Dėl savo amžiaus, Frank Hague pasitraukė iš miesto 
valdžios prieš dvejus metus. Savo įpėdiniu jis buvo pa
statęs savo giminaitį Frank Hague Eggers, kuris, pasi
rodo, negalėjo atlikti to, ką atliko jo dėdė.

Laimėtojas Mr. Kenny dabar skelbia, būk jis reikalau
siąs tuojau ištirti miesto archyvus ir iškelti aikštėn visas, 
šunybes, kurias atliko Frank Hague politinė mašina.

Mes abejojame, ar visa tai bus iškelta aikštėn, kad 
visi žmonės matytų. Mr. Kenny, atsiminkime, ir pats 
norės sukti savąją mašiną, tad jis nelabai norės, kad vi
suomenė “per daug žinotų.”

Tiek demokratų, tiek republikonų partijos ir jų poli
tikieriai yra ekspertai sukime tokių “lizdų,” kokį buvo 
susisukęs Frank Hague. Todėl, laimėjimas v*ieno demo
kratų partijos politikieriaus prieš kitą, tikrumoje, reiš
kia tai, kad viena politinė mašina bus pavaduota kita, 
naujesne ir “tobulesne.”
‘ Tik darbo žmonių partija tegali šiandien duoti teisin- 
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Generolas James H. Doo
little, kalbėdamas Washing
tone, tarpe kitko, pareiškė: 
“Mes turime pasiruošti fi
ziškai, protiniai ir mora
liai numesti atomines bom
bas ant Rusijos industrijos 
centrų (jie dabar turi būti 
svarbiausias siekis militari- 
nio naikinimo)...”

Kada taip begėdiškai šū
kauja generolas Doolittle, 
kada kiti reikalauja skirti 
bilijonus dolerių užsienyje 
reakcijos palaikymui, tai 
atrodo, kad Amerikoje vis
kas gerai, nieko nereikia.

Bet štai gegužės 5 d. 
New York Times įtalpino 
paveikslą vieno iš tūkstan
čių New Yorko netinkamų 
gyvenimui namų. Miesto 
Tarybos tūli nariai ir spe- 
cialė komisija tuos namus 
apžiūrinėjo ir surado, kad 
“jie netinkami gyventi, pil
ni žiurkių, pavojingi svei
katai ir neapsaugoti laike 
gaisro.”

Toliau korespondentas J. 
A. Hagerty rašo: “Namus 
apžiūrinėjo ir fotografavo 
100 fotografistų. Namai 
privisę žiurkių, namų tin
kas krinta nuo sienų ir lu
bų, matosi plikos vielos ir 
visiškai sanitariniai netin
kami gyventi.”

Taip yra NeW Yorke, di
džiausiame ir tu r tingiau
siame nė vien Amerikoj, 
bet visame pasaulyje mies
te.

Arabų šalys, Palestinos 
srityje, skelbia, kad tarpe 
Jungtinių Valstijų ir Ang
lijos valdonų eina didėlis 
nesutikimas Izraelio klau
sime ir aliejaus reikale.

Bulgarija pareiškė, kad 
ji nesiūs savo atstovo į 
Jungtinių Tautų seimą aiš
kintis nuteistų . protestonų 
kunigų reikale. Sako, kad 
kunigai prasikalto, kaipo 
šnipai -dirbdami Anglijos ir 
Wall s try to imperialistams, 
todėl tų šalių diplomatai ir 
kelia triukšmą. Bulgarija 
skaito, kad jie yra jos pa
liečiai ir jos vidaus reika
las, kaip juos baudžia.

Čechoslovakijos vyriau
sybė buvo sulaikius Jungti
nių valstijų konsulą Martin 
Bowe ir jo žmoną, kad šie

mato, kad Francijos žmo
nės priešingi tai karo su
tarčiai, *tai nori juos apgau
ti.

Italijoj yra didelis var
gas, kad žmonės dešimtimi 
tūkstančių važiuoja į kitas 
šalis. Sakoma, kad bėgyje 
ateinančių keturių metų -iš
važiuos nemažiau 1,000,000 
piliečių.

Marshallo planas Italijoj 
tik didina nedarbą. Dabar 
bedarbių yra jau apie 3,- 
500,000. Matote, kokis tai 
nesu taikymas: • šalis su
griauta, baisi stoka gyveni
mo namų, didelis vargas iš 
priežasties ' stokos maisto, 
drabužių, apsiavų, tuo kar
tu fabrikai stovi. Italijos 
komunistai ir darbo unijos > 
planuoja generalinį streiką 
prieš tokią phdėtį.

Ispanijos fašistinis reži
mas priešakyje su generolu 
Franco prašo Jungtinių 
Valstijų $200,000,000 pa
skolos. ' Sako, kad Wa
shingtone “iš principo” jau 
sutinka duoti paskolą, tai 
yraf nepriešingi sutvirtinti 
Franco režimą. Tik yra a- 
bejonių, ar tas fašistų re
žimas išsilaikys ir ar ta pa
skola nepražus, kaip žuvo 
“paskolos” suteiktos Kini
jos reakcijai.

Jugoslavijos valdovai, 
priešakyje . su Tito, kiek 
laiko atgal dovanojo Jugo
slavijos auksą, kuris buvo 
Amerikoj. Dabar patys jau 
prašo Washingtone $20,- 
000,000 paskolos.

Japonijoje minėjo 2-ių 
metų sukaktį, kaip genero
las MacArthur - suteikė 
“demokratinę” konstituci
ją. •'Minėjimas buvo nekoks, 
nes tuo pat laiku .400,000 

i mainierių streikavo prieš 
: nepakenčiamas darbo sąly
gas. Kadangi, streikai drau
džiami, tai mainieriai sake, 
kad jie ima “vakacijas”.

Generolas MacArthuras 
išleido japonams pataikau
jantį pareiškimą. ^Jis kal
bėjo, kad už tai, jog Japo
nijoj yra« Amerikos armi
ja, kalta Tarybų Sąjunga, j 
kuri “griauna taikos reika
lus”. Jis pasakojo, kad “A- 
merika tikisi turėti Japoni
joj tvirtą ' sąjungininkę, 
reiškia, kare prieš Tarybų 
Sąjungą.

Bet generolas MacArthu
ras ir jo štabas dreba pri

siminę įvykius Kinijoj ir 
augančią komunistų įtaką 
Japonijoj. Jis pamena, kad 
neseniai Japonijos Komu
nistų Partija gavo virš 3,- 
500,000 balsų, nepaisant, 
kad generolas MacArthuras 
visaip komunistais gąsdino.

Generolo MacArthuro 
viešpatavimas darosi kas
dien Japonijos žmonėms 
kartesnis. Po trijų ir pusės 
metų po karo Japonijos ga
myba duoda tik 40 procen
tų prieškarinės gamybos 
kiekio. Stoka maisto, rūbų, 
apsiavų ir kitų reikmenų. 
Žmonės baisiai piktinasi ir 
jų antagonizmas auga prieš 
visus amerikiečius, nors už 
padėtį kalti reakcininkai su 
generolu MacArthuru.

Filipinų salose eina tik
ras karas. Partizanai nudė
jo buvusio reakcininko pre
zidento Quezono pačią ir 
dukterį. Mr. Quezonas kiek 
laiko atgal mirė. Jis buvo 
ištikimas Wall stryčio tur
čių įrankis.

Balandžio 29 d. iš Mani- 
los pranešė, kad valstiečiai 
partizanai; apsijungę į 
Hukbalahap organizaciją, 
kuriuos paprastai , vadina 
tik “Huks”, stojo mūšin. 
Prieš juos valdiška armija 
naudoja 75 mm/ir net 105 
mm. dideles kanuples. Reiš
kia, partizanai galihgi, kad 
reikia net tokią artileriją ir 
lėktuvus naudoti.

Filipinų partizanui rei
kalauja žemės reformos, o 
reakcininkai nori palikti 
senovišką, baisiai neteisin
gą padėtį, kur valstietis tu
ri samdyti pas poną žemę 
ir javais mokėti bent ketu
ris penktadalius javų ati
duodamas ponui.

Filipinai faktiškai yra 
Jungtinių Valstijų kolonija, 
nors jiems ir suteikta “ne
priklausomybė”. •• Fabrikai, 
svarbiausios įmonės yra 
Amerikos kapitalistų ran
kose. Patsai generolas Mac
Arthuras ten turi daugybę 
cukraus gaminimo fabrikų. 
Amerikos armija, orlaivy- 
nas ir laivynas įsitaisė sa
vo karines bazes.

Filipinai užima 114,830 
ketvirtainių mylių ir turi 
20,000^000 gyventojų. Šalis 
turtinga, bet neturi laisvės.

Rumunijos vyriausybė 
išleido patyarkymą, pagal 
kurį užsienio atstovams

(Tąsa 3-čiame pusi.)

VILNIUS. — Kiekvieną 
dieną į Lietuvą atvyksta 
vis daugiau lietuvių, kurie, 
nutraukę savo ryšius su 
pražūtingu 'lagerių gyveni
mu Vakarų Vokietijoje, įsi
jungia į kūrybinį darbą. 
.Atvykstančių tarpe galima 
išvysti žemdirbius ir darbi
ninkus, rašytojus ir meni
ninkus bei kitų profesijų 
žmones.

Tai žmonės, kurie išbuvę 
ilgus metus ’įvairiuose DP 
lageriuose, nuolat baugina
mi antitarybinės propagan
dos, pagaliau, po daugybės 
sunkumų, pasiekė savo Tė
vynę. Įdomu tai, kad nei 
vienas inteligentas, sugrį
žęs iš lagerio, negali pasi
girti savo veikla. Ką jis ten 
darė? Vipką: malkas kirto, 
kelius taisė. Taip gyveno 
žmonės, kurie ne visuomet 
sutikdavo su lagerių admi
nistracija, kurie drįsdavo 
viešai abejoti varoma prieš 
Tarybų Lietuvą propagan
da. Ne vienas šių žmonių 
matė lagerių karcerius, ne 
vienam jų teko susidurti su 
dideliais sunkumais, kol 
jiems, pagaliau, pavykdavo, 
aplenkus visas jiems stato
mas žabangas, sugrįžti at
gal į savo Tėvynę.

Tačiamdar šiandieną Va
karų Vokietijoje yra tokių 
Lietuvos inteligentijos at
stovų, kurie, gerūi atminda
mi savo darbelius vokiečių 
okupuotoje Lietuvoje, ne
galvoja apie grįžimą į Tė
vynę, sulaiko nuo šio žygio 
dorus lietuvius inteligen
tus, pasiryžusius palikti 
Trizoniją.

Nemažą vaidmenį šioje 
žmonių mulkinimo politiko
je vaidina ir saujelė moksli
ninkų, kurių dabartinė 

! veikla pasižymi tik įvairių 
straipsnių spausdinimu. Ką 
gi gero galima pasisemti iš 
šių literatūros, kalbos ir is- 
storijos1 problemas gvilde
nančių rašinių? 'Daugumas 
lagerinių mokslininkų raši
nių rodo tik autorių trum
paregiškumą, jų dvasios 
skurdą. Kaip tik dėl to į- 
vairiuose šių pseudomoksli- 
ninkų skelbiamuose straip- 
sniuse nuneigiami gerai ži
nomi istoriniai faktai arba 
nagrinėjamos tokios prob
lemos, kurios nieko sudo
minti negali.

Po ilgo laiko pasirodė už
kietėjusių . reakcionierių 
brolių Biržiškų rašinėliai. 
Tiek vienas, tiek antras pa
teikia biografijas. Vaclo

Buvęs pakviestas Amerikon ne kokiu nors raudonųjų, 
bet gana dešinios Sidney Hillman Foundation, dakta- 

‘ras Harold Laski, Britanijos Darbo Partijos vykdomo
jo komiteto narys ir politinio mokslo profesorius Lon
dono Universitete, patyrė, jog “laisvoje” Amerikoje 
ne taip jau laisva, kaip mes kitašaliams pasakojame. 
Atvykęs su prakalbų maršrutu, rtet dviejose vietose 
negalėjo kalbėti, jam buvo uždrausta. Su juo sykiu 

keliavo ir Mrs.. LaskL

vas susidomėjo Jurgio Za
blockio gyvenimu greičiau
siai dėl to, kad pastarasis 
prieš beveik 400 metų nu
mirė Tuebingene, dabarti
niame Vakarų Vokietijoje 
esančių lietuvių “Parnase”. 
Mykolas Biržiška šlovina 
buvusį Kauno Universiteto 
rektorių Roemerį ir apsi
putojęs gina jo tikrą lie
tuviškumą, p a t r iotizmą. 
Kam prireikė spausdinti 
šią Roemerio monografiją, 
kurioje be eilės suklastuotų 
faktų nieko nėra. Matyti 
tam, kad Mykolas Biržiška 
galėtų priminti apie savo 
egzistavimą.

Išskyrus šiuos buvusius 
buržuazinės Lietuvos mok
slo šulus Vakarų Vokietijo
je priviso visa eilė univer
salių eklektikų, kurie na
grinėja įvairiausias proble
mas pradedant beatodairi- 
niu Vydūno misticizmo iš- 

| kėlimu ir baigiant mirusio
mis mintimis apie gyvąją 
literatūra. •

Vien tik visišku nemok
šiškumu galima pateisinti 
vieną iš daugelio tokių “ži
novų” — V. Maciūną, kuris 
straipsnyje apie Adomą 
Mickevičių rašo: “Ir šių 
dienų lietuviui Mickevičius 
yra artimas ypač (pa
braukta autoriaus — St. 
K.) tuo, kad jis yra emig
racijos poetas ir netekto
sios Lietuvos ilgesio reiškė
jas. Pasirodo, kad Mickevi
čius didis vien dėl to, kad, 
kaip ir straipsnio autorius, 
yra buvęs emigracijoje. Tai 
bent palyginimas!

J. Girnius, savo “darbe”, 
pavadintame “Kūrybinio 
originalumo prasmė”, siūlo 
mokytis iš prancūzų egzis
tencialisto Sartro — žmo
gaus, kuris stato aukščiau 
visko moralinį iškrypimą, 
įžeidinėjantį plūdimą ir 
šmeižtą. Toks egzistencia
lizmo piršimas rodo, kaip 
žemai smukę yra vadina
mieji emigrantai.

Jau praslinko 'daugiau 
kaip ketveri metai nuo tos 
dienos, kai lietuviai inteli
gentai atsidūrė Vakarų 
Vokietijoje. Ką gi jie nu
veikė per tą laiką? Parašė 
kelis menkaverčius, klaidi
nančius straipsnelius arba 
dėsto lietuvių kalbą vokie
čiams? Deja, taip.

Kaip tai juokingai maža 
lyginant su Tarybų Lietu
vos inteligentijos pasieki
mais, kai respublikos lei
dyklos išleidžia milijonus 
egzempliorių grožinės lite
ratūros ir mokslinio pobū
džio knygų, kai tarybų Lie
tuvos* Mokslų Akademijos 
Institutuose verda moksli
nis darbas, kuriam vado
vauja profesoriai Matulis, 
Žiugžda, Pakarklis, Mažy
lis, Lašas, Purenąs, Iva
nauskas, JM^rĮhaitis, Balči
konis, Mykolaitis - Putinas, 
Budrys ir daugelis kitų.

Sunkus yra lietuvio inte
ligento gyvenimas Vakarų 
Voketijoje, kai jis neturi 
kur ir haip pritaikyti savo 
žinias. Bet dar sunkesnis 
jis tampa tuomet, kai atei
tis be perspektyvų, kai ne
tenkama energijos matant 
savo beprasmišką padėtį ir 
nesiryžtama ją pakeisti.

St. Kalnius

gą miestui, valstijai ar kraštui valdžią. Bet tokios parti
jos Jersey City dar nėra, o jei ji yra, tai dar labai silp
na. Tačiau, tenka manyti, jog gyvenimas ir laikas iškels 
ją, ir tuomet žmonės iš tikrųjų galės lengviau atsidusti.

Dovanota Gyvybe Trim Ja
ponam Karo Kriminalistam

Tokio. — Amerikonų ko
manda dovanojo gyvybę 
trims kariniams japonams 
kriminalistams, nusmerk- 
tiems už suimtų amerikonų 
žudymą karo metu. Mirties 
bausmė* jiem pakeista “ani- 
žinu” kalėjimu.



J. Macijauskas

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

KA REIŠKIA ŠIAURĖS ATLANTO PAKTAS? ,
(Tąsa)

Po kelių dienų atvyko Raudonosios 
Armijos dalys. Tai buvo džiaugsminga 
šventė visiems apskrities darbo žmonėms. 
Miesteliuose ir kaimuose gaivališkai rin
kosi milžiniškos demonstracijos, susiti
kimo mitingai.

Prisimenu tarybinės kariuomenės at
vykimą į Obelius. Visi miestelio ir ar
timiausių kaimų gyventojai pasipylė į 
gatvę, ir susidarė milžiniška demonstra
cija, kuri reiškė padėką ir sveikinimus 
tarybinei kariuomenei. Kalbėję mitinge 
pareiškė savo pasirengimą padėti Rau
donajai Armijai jos kovoje su vokiškai
siais okupantais. Raudonojoje Armijoje 
darbininkai, samdiniai ir varguomenė 
matė savo išvaduotojus iš vokiečių oku
pacijos ir buožių vergovės.

Drg, drg. Tiškaus ir Pagirio mirtis 
buvo skaudus nuostolis ne tik Rokiškio 
apskrities partinei organizacijai, bet ir 
visiems Lietuvos darbo žmonėms. Pagi
rys buvo jaunas, energingas, pilnas jė- . 
gų • ir trokštąs naujo, laimingo gyveni
mo komunistas. Drg. Eduardas Tiškus 
buvo senas, kovose su carizmu ir su vo
kiškaisiais banditais užsigrūdinęs bolše
vikas, partijos narys nuo 1905 m., per
ėjęs caro kalėjimus, ištremtį ir katorgą, 
turįs didelį patyrimą ir žinias kovoje 
dėl darbo žmonių pergalės. Savo gilias 
žinias, partinio darbo patyrimą, organi
zacinius gabumus jis sumaniai perteikė 
Rokiškio partinės organizacijos komu
nistams.

1919 m. sausio mėn. 2 d. Obeliuose bu
vo suorganizuotos milžiniškos Tiškaus ir 
Pagirio laidotuvės, kuriose dalyvavo 
daugybė apskrities gyventojų, kaimyni
nių apskričių atstovai ir Raudonosios 
Armijos batalionas.

Geriausių lietuvių liaudies sūnų, pir
mųjų lietuvių tautos organizuotos kovos 
prieš vokiškuosius okupantus aukų lai
dotuvės virto grandiozine apskrities dar
bo žmonių demonstracija, reiškiančia 
paramą tarybų valdžiai. Prie Tiškaus ir 
Pagirio kapų partinių organizacijų, ta
rybinių organų ir darbininkų bei kaimo 
varguomenės atstovai prisiekė ištikimai 
ir nenuilstamai kovoti dėl partijos ir ta
rybų valdžios reikalo, dėl reikalo, už ku
rį kovojo ir atidavė savo gyvybę ištiki
mi tarybinės liaudies sūnūs Tiškus ir 
Pagirys. Jie prisiekė žiauriai keršyti vo
kiškiesiems okupantams ir jų agentams 
— lietuviškiesiems buržuaziniams nacio
nalistams už mūsų geriausių draugų gy
vybę, už kraują ir ašaras.

Dabar, praėjus 30 metų, Rokiškio ap
skrities darbo žmonės prie drg. drg. Tiš
kaus ir Pagirio kapų gali pasakyti: 
“Mes ne tik kovojome, bet nugalėjome ir 
dabar kuriame naują, laimingą gyveni
mą.” /

Tuo būdu, dar neatvykus Raudonosios 
Armijos dalims, tarybinės valdžios or
ganai buvo įkurti ne tik Rokiškio mies
te, bet ir visuose apskrities valsčiuose. 
Tai rodo, kad apskrities darbo žmonės 
tvirtai 'palaikė ir rėmė tarybų valdžią, 
kad pati darbo liaudis, Didžiosios Spa
lio socialistinės revoliucijos įtakoje, iš
rinko tikrąjį kelią išsivaduoti nuo vokiš
kųjų okupantų ir lietuviškųjų buržuazi
nių nacionalistų, kurdama naują, lai
mingą gyvenimą.

Nuo pat pirmųjų tarybų valdžios įkū
rimo ir sustiprinimo dienų partinės or
ganizacijos susidūrė su didžiuliais sun
kumais; pirma, trūko atsidavusiii ir ge
rai pasirengusių draugų net pačiame ap
skrities centre. Dalis inteligentijos buvo 
užkrėsta buržuazinių - nacionalistinių 
nuotaikų ir kovojo prieš' tarybų valdžią, 
sabotavo jos priemones. Pagrindinė in
teligentijos dalis nebuvo pasirengusi ir 
prityrusi dirbti tarybinėmis sąlygomis. 
Daugelis komunistų buvo jauni, neturėjo- 
patyrimo ir pasiruošimo, todėl buvo la
bai sunku dirbti ir buvo daroma nema
ža klaidų praktiniame darbe. Antras 
sunkumas buvo tarybų valdžios priešų'

• kova. Nuo pat pirmųjų tarybų valdžios . 
suorganizavimo dienų prieš ją buvo ko- ’ 
vojanm. Svarbiausias jaunosios tarybų 
valdžios uždavinys buvo aprūpinti dar
bininkus ir varguomenę duona. Šį darbą 
buožės trukdė visomis jėgomis ir prie
monėmis. Jie nedavė grūdų, slėpė juos,

agitavo prieš tarybų valdžią dr kartais 
net išstodavo su ginklu.

Katalikų dvasininkija smarkiai agita
vo ir dirbo prieš,tarybų valdžią. Ypatin
gai šiuo pasižymėjo Obelių klebonas. Ry
šium su reakcinės dvasininkijos suakty
vėjimu ir jos įtaka kai kuriems gyvento
jams, partijos apskrities komitetas pri
ėmė nutarimą sustiprinti antireliginę 
propagandą ir, visų pirma, surengti vi
suose valsčiuose ir miesteliuose praneši
mus antireliginėmis temomis.

Vienas iš svarbiausių partinių organi
zacijų uždavinių pirmuoju tarybų val
džios etapu buvo sustiprinti partinės or
ganizacijos augimą, įforminti partines 
organizacijas valsčiuose ir apskrityje de
mokratinio centralizmo pagrindais. Vi
suose valsčiuose buvo surengti partiniai 
susirinkimai, kuriuose buvo išrinkti pri
klausomai nuo organizacijų sudėties par
tinių organizacijų sekretoriai arba par
tijos valsčių komitetai ir delegatai į ap
skrities partinę konferenciją.

Vasario mėn. pradžioje Rokiškyje bu
vo sušaukta apskrities partinė konferen
cija, kuri atstovavo jau gan gausiam 
partijos narių skaičiui apskrityje. Pa
grindiniu klausimu “Apie politinę padė
tį ir apskrities partinės organizacijos už
davinius” kalbėjo tik ką įš centro atsiųs
tas politinis komisaras drg. Krasauskas.^ 
Jam, kaip centro atstovui, buvo iškeltas 
uždavinys padėti apskrities partinei or
ganizacijai ir tarybiniams organams. 
Konferencijoj® buvo išrinktas partijos 
apskrities komitetas ir jo sekretorius 
drg. A. Šervytė. Surengus partinius su
sirinkimus valsčiuose, įforminus parti
nes organizacijas ir pravedus apskrities 
partinę konferenciją, partinių organiza- • 
cijų darbas žymiai pagerėjo, pakilo jų 
autoritetas gyventojų tarpe, ir partinių 
organizacijų eilės sparčiai augo.

1919 m. pradžioje įvairaus plauko re
akciniai elementai — socialdemokratai, 
buožija, reakcinė katalikų dvasininkija, 
lietuviškieji buržuaziniai 1 nacionalistai 
ypatingai sustiprino kovą ir agitaciją 
prieš tarybų valdžią. Reikia į" savikritiš
kai pasakyti, kad Rokiškio apskrities ta
rybų valdžios organai iš pradžių nepa
kankamai kovojo su priešiškais reakci
niais elementais. Tik 1919 m. gegužės— 
birželio mėn. pradėta griežčiau ir ryž
tingiau prieš juos kovoti.

1919 m. balandžio mėn. kontrrevoliu
ciniams elementams ypatingai suaktyvė
jus ir baltiesiems lenkams puolant mūsų 
sostinę Vilnių, pastarajai grėsė didelis 
pavojus. Ryšium su tuo Lietuvos komu- * 
nistų partijos Centro Komitetas nuspren
dė įkurti komunistinį būrį iš Rokiškio ir. 
kitų apskričių komunistų.

Balandžio mėn. pradžioje į Obelius at
vyko Centro Komiteto atstovas. Visuoti
niame partiniame susirinkime jis pada
rė pranešimą apie padėtį Vilniuje ir 
Centro Komiteto sprendimą suformuo
ti komunistinį dalinį. Po komunistų 
trumpų pasisakymų vienbalsiai buvo pri
imtas nutarimas mobilizuoti visus ko
munistus, išskyrus tris, .kuriuos reikėjo 
būtinai palikti dirbti vietose. Tokie par
tiniai susirinkimai su analoginiu spren
dimu įvyko ir kituose apskrities vals
čiuose. Visi komunistai buvo nepaprastai 
skubiai surinkti į Rokiškį, kur susifor
mavo komunistų būrys. Šio būrio vadu 
buvo paskirtas drg. Fėdoravičius, dabar
tinis • LKP(b) Šiaulių miesto komiteto 
sekretorius. Prieš išsiunčiant būrį į fron
tą, Rokiškio dvare buvo surengtas mitin
gas, praėjęs labai audringai. Mitinge 
kalbėjo Centro Komiteto atstovas, poli
tinis komisaras drg. Krasauskas ir eilė 
kitų, išvykstančįų į frontą, draugų)

Kadangi padėtis buvo labai rimtaj bū
rys tą pačią dieną gavo ginklų ir buvo 
išsiųstas į frontą. Kiekio atžvilgiu bū
rys buvo pakankamai didelis, —r jame 
buvo keli šimtai žmonių, bet kokybės at
žvilgiu jis buvo silpnas. Užtenka pasa
kyti, kad dauguma nebuvo kariškai pa
sirengę, seniau nebuvo laikę rankose 
ginklo, todėl kelyje teko vagonuose už
siimti elementariausiais pasirengimo 
klausimais ir nurodyti žmonėms, kaip 
valdyti ginklą, o toliau mūšiuose mokyti 
teisingai jį vartoti.

(Tąsa bus)

(Pabaiga)
Tos rezoliucijos priėmi

mas JAV senate reiškia, 
kad JAV valdantieji sluok
sniai ne tik sudraskė visus ( 
savo svarbiausius įsiparei
gojimus Suvienytųjų Naci
jų Organizacijos atžvilgiu, 
bet ir perėjo į naują kursą 
savo užsienio politikoje, ku
rk nuo šiol siekia smurtu į- 
vesti anglų - amerikiečių 
pasaulinį viešpatavimą. Iš 
to seka, kad JAV senato 
priimtoji rezoliucija, reiš
kia, jog JAV valdantieji 
sluoksniai pasisakė už ag
resijos politiką, už naujo 
karo sukurstymo politiką.

Esant tokiam naujam 
JAV ir Didžiosios Britani
jos užsienio politikos nusi
statymui netenka stebėtis, 
kad ši politika savo smai
galiu nukreipta prieš Tary
bų Sąjungą ir liaudies de
mokratijos šalis. Kadangi 
Tarybų Sąjunga ir liaudies 
demokratijos šalys nuosek
liai gina visuotinės taikos 
reikalą ir neuilstamai ko
voja prieš visus ir. visokius 
naujo karo kurstytojus, 
mes negalime laukti, kad į 
mūsų šalį palankiai žiūrėtų 
tie užsieniniai sluoksniai, 
kurie įkvepia naują agresi
ją ir kurie šiuo metu eikvo
ja savo energiją naujam 
karui ruošti.

Tarybų Sąjunga turi 
svarbius susitarimus su 
Jungtinėmis Valstybėmis ir 
Didžiąja Britanija klausi
mais dėl bendros politikos 
tiek Vokietijos atžvilgiu 
Vakaruose, tiek ir Japoni
jos atžvilgiu Rytuose. Šie 
susitarimai turi sudaryti 
gerą pagrindą visuotinei 
tvirtai taikai demokrati
niais pradais nustatyti. 
Šiuos susitarimus valdan
tieji JAV ir Didžiosios Bri
tanijos sluoksniai dabar 
mindžioja kiek viename 
žingsnyje, nes šie sluoks
niai dabar laikosi naujo už
sienio politikos kurso ir ne
nori skaitytis su jų pasira
šytais susitarimais. Laužy
dami ankstesnių susitari
mų dvasią ir prasmę, JAV 
ir Didžiosios Britanijos val
dantieji sluoksniai kuria 
dabar vadinamąją “Šiaurės 
Atlanto Sąjungą” ne tik 
TSRS nedalyvaujant, bet ir 
tiesiog siekiant panaudoti 
šią grupuotę prieš TSRS ir 
liaudies demokratijos šalis.

Tarybų Sąjunga turi taip 
pat draugystės ir savi
tarpio pagalbos 20 metų 
sutartis su Didžiąja Brita
nija ir Prancūzija, kurios 
pilnutinai atitinka visuoti
nės tvirtos taikos interesus 
ir yra ypatingai svarbios 
taikai sustiprinti Europoje. 
Tačiau valdantieji Didžio
sios Britanijos ir Prancūzi
jos sluoksniai atvirai min
džioja šias sutartis ir igno
ruoja jose išdėstytus Di
džiosios Britanijos . ir 
Prancūzijos įsipareigojimus 
palaikyti ir stiprinti taiką 
Europoje drauge su Tary
bų Sąjunga. Didžiosios Bri
tanijos ir Prancūzijos vy
riausybės, kaip žinoma, da
lyvauja kuriant Šiaurės At
lanto grupuotę ir be to, pri
sidengdamos savo saugumo 
stiprinimu, sukūrė vadina
mąją “Vakarų Sąjungą” ne 
tik TSRS nedąlyvaujant, 
bet ir tiesiog siekdamos pa
naudoti naują xVakarų Eu
ropos grupuotę prieš Tary
bų Sąjungą.

Jungtinės Valstybės, Di
džioji Britanija ir Prancū
zija drauge su Tarybų Są-

4 puslapis,—Laisvė (Liberty), 
Lithuanian Daily).—

Penkt., Geg. 13, 1949

junga buvo svarbiausios ša
lys, kurios paruošė Suvie
nytųjų Nacijų Organizaci
jos sukūrimą. Drauge su 
kitomis suvienytomis naci
jomis buvo vieningai pripa
žinta, kad šios keturios val
stybės ir Kinija turi siekti 
vieningumo ir bendradar
biavimo Suvienytųjų Naci
jų Organizacijoje, ir todėl 
penkių didžiųjų valstybių 
vienbalsiškumo * principas 
sprendžiant pagrindinius 
taikos ir tarptautinio sau
gumo klausimus sudarė 
SNO Įstatų pagrindą. Kone 
antrą dieną po Suvienytų 
Nacijų Organizacijos įstei
gimo buvo pradėtas žygis 
prieš šią Organizaciją. Nors 
tai buvo daroma kitų ran
komis; bet visi matė ir visi 
žinojo, kad ardomajam dar
bui vadovauja JAV ir Di
džiosios Britanijos valdan
tieji sluoksniai.

Kuo tai paaiškinama?
Tai paaiškinama tuo, kad 

vos tik pasibaigus antra
jam pasauliniam karui val
dantieji, JAV ir Didžiosios^ 
Britanijos sluoksniai ėmė 
įsivaizduoti, kad tik jiems, 
o ne visoms penkioms di
džiosioms valstybėms drau
ge, turi priklausyti vado
vaujantis vaidmuo Suvie
nytųjų Nacijų Organizaci
joje. Bet kadangi Tarybų 
Sąjunga reikalavo ir reika
lauja griežtai įvykdyti tai, 
kas pasakyta SNO Įstatuo
se apie visų penkių didžiųjų 
valstybių suderintos veik
los būtinumą, nes tik tokia 
suderinta veikla gali tikrai 
užtikrinti visuotinės taikos 
ir tarptautinio saugumo in
teresus, JAV ir Didžiosios 
Britanijos valdantieji sluok

sniai ėmė smarkiau puldi
nėti TSRS ir išvystė dar in
tensyvesnį darbą Suvienytų
jų Nacijų Organizacijai pa
kirsti.

Visa tai pasirodė nepa
kankama.

- Kadangi Tarybų Sąjun
ga ir visa eilė kitų valsty
bių nesutinka pakeisti SNO 
Įstatus, JAV ir Didžiosios 
Britanijos valdantieji sluok
sniai priėjo, matyti, išvadą, 
kad jiems nepavyks pilnuti
nai pritaikyti prie savo ag
resyvios politikos Suvieny
tųjų Nacijų Organizaciją, 
ko jie vis dėlto nesiliauja 
siekę. SNO Įstatai juos var
žė, o savo užsipuolimais 
prieš TSRS — už tai, kad 
ji gina tuos principus, ku
riais remiantis buvo su
kurta Suvienytųjų Nacijų 
Organizacija, — jie nieko 
nepasiekė, nes jokiu būdu 
neįstengė pajudinti pozici
ją Tarybų Sąjungos, ginan
čios šventą visuotinės tvir
tos, taikos stiprinimo reika
lą ir nuosekliai demaskuo
jančios visus ir visokius ag
resorius ir karo kurstyto
jus.

Įsitikinę tuo, JAV ir Di
džiosios 'Britanijos valdan
tieji sluoksniai, matyti, pa
darė išvadą, kad jiems rei
kia veikti apeinant Suvie
nytųjų Nacijų Organizaci
ją. Šios politikos vykdymas 
ir atvedė į sukūrimą Šiau
rės Atlanto Sąjungos, o taip 
pat kitų valstybių grupuo
čių, kurios sukurtos ir ku
riamos slaptais būdais už 
Suvienytųjų Nacijų Orga
nizacijos nugaros.

Tokiu būdu, mes turime 
visišką pagrindą teigti, kad

Šiaurės Atlanto Sąjunga 
siekia sužlugdyti Suvieny
tųjų \ Nacijų Organizaciją. 
Negalima nesiskaityti su 
tuo, kad šitaip pasireiškia 

'nepalenkiamas JAV ir Di
džiosios Britanijos valdan
čiųjų sluoksnių siekimas 
galutinai pakirsti ir sunai
kinti Suvienytųjų Nacijų 
Organizaciją, kuri vis dėlto 
sulaiko ir trukdo pilnutinai 
pritaikyti prie savo agresy
vios politikos kitas valsty
bes ir kuri negali tapti pa
klusniu įrankiu anglų - am
erikiečių bloko rankose vyk
dant politiką smurtu įvesti 
anglų - amerikiečių pasau
linį viešpatavimą.

Po viso to suprantama, 
kodėl JAV, Didžiosios Bri
tanijos ir Prancūzijos val
dantieji sluoksniai, vykdy
dami agresijos politiką ir 
ruošdami naują karą, sie
kia šiuo metu visur vykdy
ti TSRS izoliavimo politiką, 
nors ši politika šiurkščiai 
laužo jų prisiimtus įsipa
reigojimus.

Vadinasi, šių valstybių 
valdančiųjų sluoksnių už
sienio politikos vadinamoji 
“naujoji kryptis” pasireiš- 
kia tuo, kad jie sugrįžo į tą 
senąjį antitarybinį kursą 
užsienio politikoje, besire- “ 
miančioje TSRS izoliavimu, 
kurio jie laikėsi laikotar
piu prieš antrąjį pasaulinį 
karą ir kuris vos neatvedė 
Europos civilizacijos į kata
strofą.

Susivilioję agresyviais 
pašau linio viešpatavimo 
planais, JAV ir Didžiosios 
Britan, valdantieji sluoks
niai nesuprato, kad jų poli-

(Tąsa 5-me past)

'PRAEITIES ŠEŠĖLIS'
♦ »

Keturių Veiksmų Drama
RENGIA LAISVES CHORAS

SUVAIDINS VILIJOS CHORAS Iš WATERBURY, CONN.
VAIDINIMAS ĮVYKS

Sekmadienį, Gegužės 15 May, 1949
Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo Salėj »

227 Lawrence Street, Hartford, Conn.

t Vilijos Choras iš Waterbury, Conn.

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės, Meno Mylėtojai! Mes kviečiame tamstas atsi
lankyti ir pamatyti įdomų vaidinimą keturių veiksmų, dramą, atvaizduojančią caro 
laikų Lietuvos žjnonių gyvenimą ir jų kovą už geresnį gyvenimą ir laisvę.. Cionais 
jūs pamatysite daug, juoko, ašarų ir pimto pamokinimo iš gyvenimo. Kviečiame jus 
dalyvauti j r savo draugus atsivesti. •

Durys atsidarys kaip 2:3Q po pietų Lošimas prasidės 3-čią valandą po pietų 
Įžanga 75 centai ypatai, įskaitant ir taksus

Kviečia visus dalyvauti. RENGIMO KOMISIJA.
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TELEPHONE 
STAGG 2-5043

BES. TEL.
HY. 7-3331

tikrai 
y patai.

ŽINIOS
pagerbimo 
daugiausia

KĄ REIŠKIA ŠIAURĖS 
ATLANTO PAKTAS?

savo 
kitas

Čia 
rašau, 
dirbo 
dabar

Telefonas
EVergrcen 4-9407

kad 
me- 

(May)
Fordo Darbininkui
darbininkai, nepakęs

jubiliejinis 
geg. 14 d., 
New York

Aido

o daugiau brangintų savo 
autoritetą, kada reikalas 
liečia atkirtį tiems, kurie 
vykdo agresijos ir naujo 
karo sukurstymo politiką.

AMBERLAND RADIO 
PROGRAM

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 

Telefonuokite .dieną ar naktį 
EVergrcen 7-4774

vyrai. Muzikos 
d ė vyrai, tik 
mergina.

S. Paura — 
kompozitorius.

1 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4*4* 4* 4* •

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus •

Darome ir Pritaikome Akinius

parodo, 
i k o m- £

istemą pro 
tai patys dar- 
ginti savo rei-

MATTHEW A BUYnS 
(BUYAUSKAS)

n a
Mass., 

pasakys 
Tradici-
Juozas 

Mass, 
biznierius 
remia ši

. August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių

SmOOMI Direktorius

WORCESTER1O
Laisvės 30 metų 

bankiete dalyvavo
programą pil-
pianistė buvo

bein. Sugrįžus išdavė gražų 
raportą.

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

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

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

žinau, kad šitie krislai ne
panašūs į krislus. Tai daugiau 
straipsnelis moterų klausimu. 
Bet gražios antradienio nuo- 
taikbs pagautas norėjau su 
skaitytojais pasidalinti min
timis apie mūsų draugių mo
terų problemas ir veiklą Šio
je rūsčioje, sunkioje gadynė
je, kai imperialistinis pasiuti
mas grūmoja žmonijai nauja 
pasauline skerdyne.

gegu-
Tai buvo pirmas kliubo 

sekmin- 
apsi-

Bet kada Fordo darbininkai, 
lokalo 600 priešakyje su pre
zidentu Thomson, paskelbė 
kovą, tai po lokalo spaudi
mo turėjo aukšti unijos po
nai su Reuth erių priešakyje 
sutikti. Dabar Fordo darbi
ninkai yra streiko lauke.

Pirmaujantis Kolektyvas _
JONIŠKIS, sausio 27 d. — 

Joniškio MTS kolektyvas pra
ėjusiais metais traktorinių 
darbų planą įvykdęs 141%, 
nuo pat rudens sparčiai ruo
šiasi 1949 m. darbų sezonui.

MTS mechaninėje dirbtuvė
je nuo ankstyvo ryto iki vė
laus vakaro verda darbas, 
čia kapitaliniai atremontuoti 
4 traktoriai, 8 traktoriniai 
plūgai, 4 lėkštinės akėčios, sė
jamosios mašinos ir kt. Ket
virčio remonto darbų planą 
MTS įvykdė 240%.

Remonto darbuose ypatin
gai pasižymi MTS mechani
kas Ivanovas, traktorininkas 
Jočius ir brigadininkas Ga
liūnas.

★ Nauja elektrinė pradėjo 
veikti Kaišiadoryse, 
miestui papildomą 
energijos kiekį. K.

★ Elektrifikuota 
gegių ose 
gainė.

1113 Mt.’Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA 

Tel. Poplar 4110

WORCESTER, MASS.
Progr. Balsuotojų Klubas 

geg. 15 d., 
ryto, 29 Endicott St. Visi 
dalyvaukite.—J. K., sekr. 

(111-112)

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

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Kurie apsiėmėt dirbti 6-tos Aps
krities piknike, geg. 22 d., būkite 
tą rytą ne vėliau kaip 9:30 vai. 
prie Rusų Klubo. Bus draugų su 
automobiliais',’ kurie galės nuvežti j 
pikniko vietą. Nepasivėluokite! — 
Rengimo Komisija.

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

Paul Gustas Funeral Home
INC.

Tuojau Įsigykite Brošiūrą

KINIJA ŽENGIA Į LAISVĘ

aš prirodysiu, ką aš 
Hobbs Mfg. Co., kur 

; šiftai virš 300 žmonių, 
yra tik vienas šiftas ir 

tik keturias dienas į savaitę 
dirba. Worcester Pressed 
Steel Co. dirbo 500 žmonių 2 
šiftai, dirba tik 200 amonių 
ir vienas šiftas. Kitą mėnesį 
duos 2 savaites vakacijų, nes 
mažai yra kas dirbti. Cornell 
Dubilier Co. dirbo 2 šiftai 
4.000, daugiausia moterys, da
bar tik 500 dirba ir vieną 
šiftą. Norton Abrasives Co., 
kur dirbo 8,000, 3 šiftus, pa
statė didelę modernišką dirb
tuvę 5 milijonų dolerių ver
tės, dabar dirba 2 šiftai 4,000 
žmonių.

Kita 
žmo 
‘atsi 

Tai (les

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 vertes 
stampomis, nes 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

Girdėt, kad šiemet ir vė 
LMS Antra ir Trečia apskri
tys laikys meno vakacijos m o 
kyklą ant Olympia Parko 
Daugiau žinių gausite nuo Ai 
do Choro komiteto. Kirvis

Liet 
laikys savo susirinkimą 
10:30 vai 
delegatai

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

tikos vadinamoji “naujoji 
kryptis ”, prieštarau
janti jų neseniai prisi
imtiems įsipareigojimams 
TSĘ£ ir kitoms suvienyto
sioms nacijoms, ne tik ne
gali padėti sustiprinti jų 
politines ir ekonomines po
zicijas, bet ir bus pasmerk
ta visų taikingų tautų, bus 
pasmerkta visų visuotinės 
taikos sustiprinimo šalinin
kų, kurie sudaro milžinišką 
daugumą visose šalyse.
PAGRINDINĖS IŠVADOS 

Pirmoji išvada
Tarybų Sąjunga privers

ta skaitytis su tuo faktu, 
kad Jungtinių Valstybių ir 
Didžiosios Britanijos val
dantieji sluoksniai perėjo į 
atvirą agresyvų ' politinį 
kursą, kurio galutinis tiks
las yra smurtu įvesti ang
lų - amerikiečių pasaulinį 
viešpatavimą, ką ir atitin
ka jų vykdomoji agresijos 
politika, naujo karo sukur
stymo politika.

Tokios padėties akivaiz
doje Tarybų Sąjunga turi 
dar energingiau ir dar nuo
sekliau kovoti prieš visus ir 
visokius karo kurstytojus, 
prieš agresijos ir naujo ka
ro sukurstymo politiką, už 
visuotinę tvirtą demokrati
nę taiką.

Šioje kovoje dėl visuoti
nės taikos ir tarptautinio 
baugumo sustiprinimo Ta
rybų Sąjunga laiko 
sąjungininkais visas 
taikingas valstybes ir visus 
tuos nesuskaičiuojamus vi
suotinės demokratinės tai
kos šalininkus, kurie tikrai 
reiškia jausmus ir viltis 
tautų, pakėlusių ant savo 
pečių neįsivaizduojamus 
paskutinio pasaulinio karo 
sunkumus ir teisėtai nusi
gręžiančių nuo visų ir viso
kių agresorių bei naujo ka
ro kurstytojų.

Antroji išvada
Visi mato, kad dabar sie

kiama sužlugdyti Suvieny
tųjų Nacijų Organizaciją, 
nes ji bent tam tikru mas
tu trukdo ir sulaiko agre
syvius sluoksnius jų agresi
jos ir naujo karo sukursty
mo politikoje. -

Tokios padėties akivaiz
doje Tarybų Sąjunga turi 
dar tvirčiau ’ir dar atkak
liau kovoti prieš Suvienytų
jų Nacijų Organizacijos pa
kirtimą ir sugriovimą iš 
agresyvių elementų ir jų 
pagalbininkų pusės ir turi 
siekti, kad Suvienytųjų Naz- 
cijų Organizacija nepatai
kautų tokiems elementams, 
kaip tai. dabar neretai būna,

AUKOS KNYGŲ FONDUI
Paramai Lietuvių Literatū

ros Draugijos Knygų Fondo 
pastaruoju laiku hartfordie- 
čiai suaukavo $12.

- Po $1-aukavo: F. J. Rep
šys, J. Jasas, W. Brazaus
kas, V. Ramanauskas, Kazi
mir Vincent, A. -Klimas,' J. 
Yaskonis ir Alex. Cesas. Po 
50 centų: J. Kazlauskas, L. 
žemaitis ir A.‘ Krasnickas. Po 
25 centus — V. Stulgaitis ir 
M. N. Visiems aukavusiems 
širdingai ačiū.

Gegužės (May) 29, L. S. 
ir D. B. Dr. atidarys Olympia 
Parką, dainuos Aido Choras. 
Gegužės 30 bus šokiai. Ne
pamirškit atvažiuot, nes bus 
parkas su nauja tvora ir nau
ju keliu. Gausit progą apžiū
rėti, išsigert ir pašokt..

dainininkas ir 
Jo yra mu

zika ir žodžiai dainos “To
lyn,” ką mes visi girdėjom.

žmonių galėjo būt daug 
daugiau, bot gal iš priežas
ties bedarbės tūli neatėjo, ku
ri pas

2-ROS ‘APSKRITIES 
KUOPOMS

Tie, kurio esate paėmę platinti 
Apskr. pikniko tikietukus, malonė
kite grąžinti duplikatus man pikni
ke, geg. 22 d., Lith. Liberty Parke, 
.340 Mitchell Ave., Linden^ N. J. — 
A. Lidcikiene, Apskr. sekr.

(111-112)

(May) 2 d. buvo 
Bostone, kur buvo 
iš Italijos, Fra n ci- 

bu vo Henry 
Bet mažai iš mūsų

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Streikas
. Fordo 

darni naujos skubos sistemos, 
kurios griebiasi ,visos kompa
nijos, kad sau sukrauti dau
giau pelnų, išėjo j streiką. Jau 
bus virš metai laiko, kaip tai 
vienur, tai kitur darbininkai 
yra priversti eiti i unijos ne
autorizuotus t streikus 
čių streikus.” Tas tik 
kad unijos viršininkai 
panijų paskubos 
pirštus žiūrėjo 
bininkai turėję 
kalus.

Mat, unijos 
šininkams rūpi 
gos pasiimti, 
nariu duoklių 
ninku reikalai 
tais žymėjau 
nepaisant tokio 
unijų viršininkų 
bininkų kova 
streikų kiekis 

Faktas yra, 
lokalo didele 
nubalsuodavo 
tai unijos viršininkai priešaky
je su Reutheriu neduodavo lei
dimo. Taip General Motors 
Co. darbininkų keli dideli lo- 
kalai Flint, Pontiac yra nu
balsavę skelbti streiką, bet iki 
šiol jie negauna iš unijos Na- 
cionalės Tarybos užgyrimo.

Fordo darbininkų lok a lai 
600 Ir 9OO, kurįe apima 65,- 
000 darb'ninkų, nutarė strei
kuoti. Tuo kartu unijos vir
šininkai sutiko, kad streiką 
skelbtų mažesni lokalai, tu
rinti 5,000 darbininkų, net 
dieną streikui paskyrė 5 d. 
gegužės, bet neatkreipė aty- 
dos į Fordo darbininkų reika
lavimu.

tiekdama 
elektros 

Baliūnas. 
MTS Pa- 

Pastatyta sava j ė-

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

WKOX, 1190 Kilocycles 
Sekmadienį, Gegužės 15, 

9 Vai. Ryto
Gintaro Radijo Programų 

šį sekmadienį, gegužes lf 
vai. ryte, girdėsite Aldo 
Wallen iš Montello, 
dainuojant, ir kalbelę 
temoj Gintaras ir J< 
jos bei Legendos 
Niaura iš Islington, 

Pirkite paš tuos 
bei rėmėjus, kurie 
radijo pusvalandį.

NEWARK, N.
Sietyno Choro .35 hi. 

koncertas ir šokiai įvyks 
7 v. v. Liet. Salėje, 180 
Avė. Programoje dalyvauja 
Choras iš Brooklyno, Lyros Choras 
iš Philadelphia ir pats Sietyno Cho
ras. Solistai: Violeta Čypaitė, Dolo
res Pctronaitė, 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)

Amerikos Moterų Kongre
sas yra dalimi Pasaulinės Mo
terų Federacijos. Neseniai Ven
grijos sostinėje Budapešte 
įvyko tarptautinis moterų 
kongresas. Jis kalbėjo var
du keleto desėtkų milijonų 
organizuotų moterų.

Amerikos moterų delegaci
joje buvo ir lietuvaitė, čia gi
mus ir augus Margaret Krum-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Susiorganizavimas ir įsisti- 

prinimas Amerikos Moterų 
Kongreso, nurodė Jonikienė, 
uždeda ant susipratusių lietu
vių moterų atsakomybę. Kon
gresas bus tiek veiklus ir 
efektingas, kiek veiklios bus 
moterys, kurios jį sudaro, 
kiek juo rūpinsis moterų orga
nizacijos, kurios į Kongresą 
įeina.

Lietuvės delegatės Kongreso 
centrui pažadėjo šimtą dole
rių. Petrikiene teisingai pa
brėžė, jog čia lietuvėms pa
daryta “sarmata” — pažadė
ta per mažai. Nejaugi', jį 
sakė, mes, lietuvės, tik tiek 
teištesėsim taip svarbiam są
jūdžiui? Mes vienos brukly- 
nietės beveik tiek paaukosi
me. Ir kad jos žodžiai taptų 
darbais, šiame pobūvyje Mo
terų Kongreso darbui sudėjo
me virš $50. Taip ir reikia.

Svarbius sąjūdžius reikia 
remti iš širdies, darbais, ne tik 
žodžiais. Brook lynas ir vėl 
pasirodė pirmutinis!

aukštiems vir- 
tik didelės al- 

kurias gauna iš 
. bet ne darbi- 
. Pereitais nuo

spaudoje, kad 
reakcininkų 

elgesio, dar- 
neapsistos, kad 
augs.
kada, lokalas po 
didžiuma balsų 
skelbti streiką,

Klubas kviečia vi 
dalyvauti, smagiai praleisite lai 

; Kom. (111-112)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisnluotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

Gegužės 
prakalbos 
kalbėtojai 
jos, Anglijos 
Wallace 
lietuvių buvo, net ir tie, kurie 
taip išsijuosę dirbo, kad gauti 
.parašų dėl Wallace, nepasi
rodė. Iš viso žmonių buvo 
apie 1,100. Aukų surinkta 
virš $5,000.

Matyt iš garsinimų, 
Aido Choras turės savo 
tinį koncertą gegužės 
15, ant 29 Endicott 
vai. po pietų, įžanga 
darbininkiška tik 60c

, MIRĖ
Gegužės 5 d. mirė Jonas 

Stakevičius, 65 metų. Gyveno 
835 E. Westmoreland Street 
Palaidotas gegužės 9 d., Šv. 
Grabo kapinėse. Pamaldos at
sibuvo šv. Jurgio bažnyčioj.

Liūdesy liko žmona Rbza- 
lija, dukterys Ona, Stasė, 
Florence ir Stefanija Jakelevi- 
čienė, Lietuvių Republikonų 
Pagalbinio Kliubo gaspado- 
riaus žmona.

Prieš du metus mirė jo sū
nus Boleslovas, buvęs viršmi- 
nėto kliubo gaspadorius ir 
Liet. Muzikalio Namo B-vės 
direktorius. Tai skaudus smū
gis likusiai šeimai — netekti 
dviejų šeimos narių tokiu 
trumpu laiku.

Laidotuvių dire k torius 
Frank Balin, 2016 E. Alleghe
ny Ave., puikiai atliko laido
jimo apeigas. Šeima dėkinga 
jam už tai.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway

įvyko Kučins 
viena iš gra 
Gražiai žole

WILKES-BARRE, PA.
Liet. Pogresyvių Klubas rengia 

paminėjimą Motinų Dienos. Bus va-, 
karionė ir programa, vėliau šokiai. 
Liet. Tapt. Parap. salėje, 206 Par
rish St., 3 vai. dieną. Programas su
sidės iš kalbėtojų ir muzikos. Bus 
duodama dovana seniausiai ir jau
niausiai motinai 
sus

LDS 5-TOS APSKRITIES 
KONFERENCIJA

Geg. 15 d. įvyks LDS 5 Apskr. 
Conn, valstijos kuopų atstovų kon
ferencija. Liet, salėje, 243 N. Front 
St., New Havenc, 10 vai. ryto. Jau
nuolių posėdis ruošiama 1 vai. die
ną. Tikimės turėti plačią jaunuolių 
reprezentaciją. LDS Centro komite
to atstovas taipgi dalyvaus konfe
rencijoj. Kuopų atstovai raginami 
būti laiku, nes šioj konferencijoj 
bus aptariama daug svarbių LDS 
reikalų. Kurie interesuojatės LDS 
reikalais, esate taipgi kviečiami da
lyvauti. — J. J. Mockaitis 

(112-113)

IŠ PARENGIMO
Lietuvių Progresyvio Kliubo 

parengimas įvyko 
žės 
išvažiavimas ir buvo 
gas. Tiesa, rytas buvo 
niaukus ir protarpiais 
bet žftjįonių atsilankė, 
priešais norėjo pakenkti, 
nes gąsdino FBI, būk 
lankiusius areštuos 
peratų darbas!

Išvažiavimas 
ko ūkyje. Tai 
žiausių vietų, 
žaliuoja, kas 10 pėdų gėlės, 
daug visokių žydinčių medžių, 
kaip kokis rojus. Kliubas 
širdingai dėkavoja Motiejui 
Kučinskui, kad suteikė išva
žiavimui taip gražią vietą.

Kadangi buvo 1 d. gegužės, 
tai Progresyvių Partijos direk
torius Harold Buchman pasa
kė atatinkamą kalbą 
rodė šios dienos 
Amerikos žmonių 
Buvo pranešta 
mos 11. 
užsienio 
stovams, 
rengimui 
LPK vardu

Igną; 
Kuprys 
Julia Smith 
nys

Tel. ST. 2-8342 
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Jis nu- 
reikšmę ir 

pareigas, 
kad rengia- 

Wallace prakalbos ir 
demokratiniams at- 

šių prakalbų su- 
susirinkę aukavo 
sekamai:

Krivickas $4, Petras
I. Po $1 aukavo:
J. Straus, J. Sta- 

Jaskevičius, J. Tay-
J. Lebeda, J. Deltuva ir 

Raymondas. Po 50 centų 
aukavo P. Gottlev ir F. Del
tuva, o kiti i>o mažiau. Dar 
pirma mitingo po $1 aukavo 
P. Paserskis -ir V. Pečiulis, o 
Mr. ir Mrs. Pivariūnai $2. 
Taigi viso sukelta tam rei
kalui $14.

Kliubo susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio pirmą 
penktadienį, 8 vai. vakare, 
2108 Penrose Ave. Labai ne
gerai, kad daugelis narių ne
silanko į susirinkimus. Rei
kia visiems lankytis, nes daug 
svarbių reikalų yra aptarti. 
Sekamas susirinkimas įvyks 3 
d. birželio, nepamirškite! x

Stanley Raymond, ' j 
LKP Sekretorius.



Sekmadienį jie mus linksmins! Auditorijos Žinios

Nuotraukoje matome LKM valdyba ir dali nariu, kurie dalyvauja sekmadienio progra
mos pildyme. Iš kairės i dešinę stovi: Billing Bready, Mary-Ann Wilson, Alfred Feiferis, 
Geraldine Wilson, William Kulik, Natalie Jankus ir Johnny Meškenas; sėdi: vice prezi
dentas Carl Bender, sekretorė Helen Bručas, mokytojas Juozas Byronas, iždininkė May 
Merk, pirmininkas Joe Dagis ir LKM armonistė Florence Kazakevičiūtė; žemai sėdi: Jo-Ann 
Norris, Edward Dagis ir Dolores Agurkis. Ed. Dagis pantomimoje bus “Dominykas.”

Liberty Auditorijoje di
džiųjų švenčhj - pramogų se
zonas ne už ilgo baigsis. Dai
lės Paroda baigsis jau šio sek
madienio vakarą, po LKM 
perstatymo ir baliaus. Lau
kiama už poros savaičių, ge
gužes 29-tą, įvyksiančio dien
raščio Laisvės pavasarinio 
koncerto. O po to šventadie
niais žmones pasklis po lau
kus, parkus, pajūrius.

Tačiau tai nereiškia, kad 
darbai baigsis. Yrą visokiau
sių remonto — pataisoms ir 
pagerinimams darbų - darbe
lių. Jų visuomet buvo ir daug 
kas juos ten dirbo. Pavyz
džiui, aną., dieną draugai F. 
Varaška ir P. Višniauskas at
liko didelį mechanišką darbą, 
kuris, jeigu reikėtų šauktis 
mechanikus iš svetur, gal bū-1 
tų reikalavęs šimtinių išmo- 
kesčių. Juodu tą darbą atliko 
savanoriai, nemokamai, kaipo 
tos įstaigos dalininkai. T. Li-r 
sajus dažnai apžiūrinėja na
mą ir vis ką nors jam atlie-

S. Večkys ten—kasdie- 
Jis vis dirba ką nors: 

ne namui, 
ne menui,

Ir yra nemaža 
gų, kurie 
bū rusių 
pramogų 
neužtenka
prižiūrėtojui 
išvalyti sales po 
mogos iki prasidės kita. Drau
ges, ypač jaunesnės, ateina 
pagelbėti paduoti vaJgius, 
kuomet laike pramogų svečiai 
sueina valgyklon vienu kartu 
šimtais. Vyresnėsės laiks nuo 
laiko ateina talkon ir jaunai 
gaspadinei Birutei Villis, nors 
laike paskiausiųjų dviejų di
džiųjų pramogų jai teko pa
čiai vienai pagaminti valgį 
tiems šimtams svečių, o dau
geliui ir paduoti tais laikotar
piais, kuomet dar nebuvo vei- 
terku. Ar.

LIETUVIŲ KALBOS MOKYKLĖLĖ
(L K M)

Stato scenon savo
Trečią pavasarinį margumynų parengimą

kuriame bus:
Vieno veiksmo komedija “NUPRAUSTA PUIKYBE”
Doris Chuberk duos kelis violin solos
LKM mokiniu dainos, vad. Aldonos Žilinskaitės-Andelson
Tautinių šokių grupės šokiai, vad. Elenos Bružienės
LKM mokinių deklamacijos, vad. Jono Juškos
Pantomima, pagal Kazio Binkio kūrini “DIRBK ir BAIKI” o

ĮVYKS

Sekmadienį, Gegužes 15 May

ka. 
ninis. 
jeigu 
jeigu

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Pradžia programos lygiai 4 vai. p. p. — šokiai 7 v. vak.
Įžanga $1.25; vien į šokius įžanga 75c.

Jurgio Kazakevičiaus orkestrą gros šokiams

Sekmadienį, gegužės 15 d. 
turėsime progos pasidžiaugti 
mūsų jauniausios kartos duo
dama programa. Tie LKM 
jaunuoliai pasirįžę duoti kuo 
puikiausia programą. Jie taip
gi duos ką nors naujo, lietu
viškoj estradoj Amerikoje, gal 
būt, dar nematyto, — Panto
mimą.

Tautinių šokių šokikų gru
pės pasirodys keturis kartus 
ir kiekvieną kartą šoks maž
daug po tris skirtingus šokius.

Be to, bus dainų, muzikos, 
deklamacijų ir dar, geriems 
priedams, bus suvaidinta ko
medija “Nuprausta puikybė.”

Doris Chuberk duos bent 
tris smuiko solo.

Jau vien iš to, kas viršuj 
suminėta matosi, kad šio sek
madienio popietį atsilankę į 
Liberty Auditoriją tikrai 
rėsime linksmą ir malonų 
pietį su LKM jaunuoliais.

Šis — trečiasis LKM
rengimas įvyksta: sekmadie
ni, 15 d. gegužės, Liberty Au
ditorijoj, 110-06 Atlantic Ave
nue, Richmond 
Programos 
vai. po 
vakaro, 
mą tik 
kius — 
Jurgio 
tra.

Kviečiame visuomenę kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti. Ir 
— iki malonaus pasimatymo 
sekmadienį, LKM Valdyba.

tu- 
po-

pa-

Hill, N. Y. 
pradžia lygiai 4 

piet — šokiai 7 vai. 
Įžanga j visą progra- 
$1.25; vien tik i šo- 
75c. Šokiams gros 
Kazakevičiaus orkes-

ORMAN & MICHELSON
REAL ESTATE—INSURANCE

NAMAI ANT PARDAVIMO
RICHMOND HILU Dviejų šeimų 
atskiras medinis namas, abu apart- 
ęnentai 5-kių kambarių. Aliejaus šil
dymas. Arti Kultūrinio Centro. Lo
tas 25x100. Savininkas prašo $12,500.

WOODHAVEN Krautuvė su dviem 
apartmentais ir dviem garažais. Mū-' 

‘Vinis. Garo šildymo sistema, gerai 
užlaikomas. Krautuvė bus tuščia. 
Kntos rendos apmoka visas namo 

/slaidas. Krautuvė 62x18, bus savi
ninkui. Tinkama bile kokiam biz
niui. Namas randasi ant Jamaica 
Avenue.

WOODHAVEN—Gražus vienos šei
mos mūrinis namas, 6 kambariai, 3 
miegruimiai. aliejaus šildymo siste
ma. Ant gražios gatvės. Prašo $9,500.

CYPRESS HILLS- Trijų šeimų na
mas su krautuve. 15 kambarių. At
neša $161.00 į mėnesį rendų. Puikus 
rtūrinis namas. Prašo $13,000.

OZONE PARK—Vienos šeimos, vie
no aukšto namas, mecjinis, garu šil
domas, arti high school, 5 kamba
riai. Lotas 32x100. Garažas. Gerai 
užlaikomas. Geras privažiavimas. 
Prašo $9,500.

Perkant ar parduodant namus ir 
insurance reikalais kreipkitės pas

Orman & Michelson
REAL ESTATE-INSURANCE 

87-07 94th Street
• Woodhaven 21,. N. Y.

Telefonas
‘ Virginia 9-0842

7,1' , ■ItJ.’.'.BgST,-.: ___

Gražy ir Naudingą Turėjome 
Su Viešniomis Pobūvį

patalpose, 
Apšvietos 

viešniomis 
kuriame 

ir svarbių 
pasi-

Moterų 
su 

pobūvį, 
įdomių

draugiškai 
paremta Amerikos

paskaitai 
ir buvo 
Ir ši jos 

ir pernai

vyrai ir moterys duos pinigų 
taikai ginti, pati patiesė de
šimkę, iššaukdama tūlus drau
gus prilygti. Gaila, iš jos 
pirmenybės niekas neatėmė, 
tačiau visi bendrai sudėjo 
$65.

Kiti kongreso darbui prisi- 
d ė j o :

Po $5: V. Skuodis, M. Mi
sevičienė,
S. Sasna. 
zokienė po 
$1.50.

Po $ 1 ;
Baltrušaitienė, B—te, V. Glo- 
bičius, 
Bimba, 
k y s, M.
Bovinas,
Cedronienė, J. 
Mažilienė

O. Malinauskienė, 
M. Liepa, F. Ka- 
$2. S. Kazokytė

A. Jonikienė, dr.

tai menui, o 
tai namui.
grupė drau-
talkon susi-

d i tižiųjų 
kuomet

ateina
grupėmis 
dienomis, 
laiko vienam namo

A. Malinauskui 
vienos pra-

Viešnios Išvyko Namo
Alice Jonikienė išvyko Chi- 

cagon praėjusio trečiadienio 
popietį. Pirm to valandžiu
kei aplankė laisviečius.

Tą pat dieną buvo žadėju
sios grįžti namo daktarė Bal
trušaitienė į Pittsburgh, Pa., 
ir Eva Simans į Cleveland, 
Ohio.

Daktarė žadėjo dar apsisto
ti Philadelphijoje, kur jos 
anūkė Julia mokosi slaugy- 
bos. Su anūke daktarė mus 
supažindino pernai pavasarį, 
kuomet jos abi lankėsi Brook
lyn e.

PARDAVIMAI
šalia Jackson Heights, su tuščiais 

fliorais; dviem šeimom mūrinis na
mas; 10 kambarių. Aliejum šildo
ma. Parquet floors; garadžiai. Pre
kė $11,950.

Dviem šeimom,
11 kambarių. Gesu šildoma; parquet 
floors ir garadžiai. Prekė $12,950.

Turime visokių naujų namų viso
se dalyse miesto.

ZINIS, REpublic 9-1506.

mūrinis namas;

SKELBKITĖS LAISVĖJE
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TONY’S
UP-TO-DATE

Gegužės 10-tos vakarą, Li
berty lĄuditorijos 
Lietuvių 
Klubas turėjo 
susitikimo 
gird ėjome 
pranešmų, 
kalbėta ir
Moterų Kongreso darbas tai
kai išsaugoti.

Klubo pirmininkė K. Petri- 
kienė pirmiausia pristatė dak
tarę Johanną T. Baltrušaitie
nę iš Pittsburgh, Pa., su ku
ria susitikimui, jos 
išgirsti originaliai 
ruoštas šis vakaras, 
paskaita (kaip kad
mums girdėtoji ir paskui iš
spausdinta žurnale 
turtinga įdomiais daviniais ir 
aiški, lengvai suprantama jos 
forma. Gyvai, reikšmingai ji 
sugebi ir perduoti, žodžių pas 
ją mažai, reikšmės daug.

Paskaitoje kalbama apie 
moterų progresą nuo gilios 
senovės iki \ios Amerikos Mo
terų Kongreso konvencijos, 
kurioje ji dalyvavo.

Šiltai pasveikino mūsiškiai 
daktarę’ už jos pastangas. 
Kad ji arčiau gyventų, ne kar
tą, ne du per metus ji galėtų 
mums suteikti įdomių ir nau
dingų pamokų.

Pakviesta tarti žodį Alice 
Jonikienė, dienraščio Vilnies 
redakcijos narė iš Chicagos, 
prabėgomis prisiminė apie ką 
tik pasibaigusią moterų kon- 

‘venciją. Atžymėjo reikalą 
visoms moterims į Kongresą 
dėtis, su juo kooperuoti. Ypač 
mes, kurioms sunkiau veikti 
dėl stokos gerai kalbančių ir 
vadęvybei pasiruošusių ka
drų, turėtume prisidėti tuo, 
kuo mes geriausia galime — 
finansine parama kongreso 
darbams. Ji pranešė, jog ji 
varde lietuvių moterų paža
dėjo, kad lietuvės sukelsime 
šimtinę tarptautinės federaci
jos darbo paramai. O ten, 
kur jąu veikia vietiniai sky
riai, pagelbėkime ir jų dar
bams.

Viešnią iš Cleveland©, Eva 
Simans, trumpai priminusi A- 
merikos Moterų Kongreso 
veiklą, kritikavo tas, kurios 
sakosi negalinčios veikti dėl 
nemokėjimo kalbos, sakyda
ma — jų vaikai nemoka lie
tuviškai, tai kaip jos susikal
ba su savo vaikais? O jeigu 
Amerikoje augę jų vaikai jas 
supranta, tai supras ir kitų 
Amerikoje auginti vaikai.

Po visų viešnių, už paramą 
kongresui žodį dar dadėjo pa
ti mūsų pirmininkė, sakyda
ma, kad Jonikienė per mažai 
pinigų kongresui pažadėjo. Ir 
parodymui, kad amerikiečiai

Šviesoje)

“Mūsų Gyvenimo 
Žaizdų’" Aktoriams

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

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, \

E. Jeskevičiūtė, A. 
O. Titanienė, S. Več- 
Klimas, P. Venta V. 

A. Malinauskas, S. 
Gasiūnas, F.

J. ir O. Venckūnai, 
V. Kazlauskas, O. Čepulie
nė. A. Rainienė, Mrs. Janush, 
Eva Simans, G. Waresonas, 
M. Mikalauskienė, M. Jakš
tienė, O. Gilmanienė, M. 
Krunglienė; M. Kalvaitienė, 
I. Levanienė* M. Juškienė 50c.

antradienį, gegužės 
i epeticijoms, įvyk- 

Liberty Auditorijos

Po programos, visa didelė 
“šeima” draugiškai pokalbia- 
vo vaišindamiesi arbata ir 
lengvais užkandžiais, kuriuos 
narės Ateidamos atsinešė iš 
namų. Klubietč.

Domikaitis Atidarys 
Restaurants 16-tą

Tikėjęsis užbaigti remonto 
darbus bėgiu savaitės, Laisvės 
kaimynas Domikaitis, nors 
dirbo su talka, užbaigti skir
tu laiku nespėjo. Tad jo res- 
taurantas tebėra uždaras visą 
šią savaitę. Atidarys 16-tą, 
pirmadienio rytą.

Kartą pradėjęs, Domikaitis 
neiškentė tik biskelį savo 
įstaigą pajudinęs — visą per
tvarkė,' permaliavojo, sudėjo 
daug naujų pagerinimų, iš
blizgino viską. Atrodys daug 
gražiau, sutalpins daugiau

Visi dramos “Mūsų Gyveni
mo Žaizdos” aktoriai prašomi 
susirinkti 
17 dieną, 
siančioms 
patalpose.

Kaip žinia, ši drama bus 
suvaidinta šių metų gegužės 
29 dieną^ New Haven, Conn.

Mūsų režisierius Jonas Va
lentis sako :

New Havene privalome dra
mą suvaidinti dar gražiau ir 
sklandžiau, negu suvaidinome 
Brooklyne. O kad tai atli
kus, reikia turėti bent trejos 
repeticijos.

Repeticijų pradžia lygiai
V;

Komisios Nare.
7

Sta-
pa-

Serga
Pereitą savaitę apsirgo 

sys Beleckas. Jis buvo 
duotas į Coney Island ligo
ninę. Dabar drg. Sungailienė 

telefonu pranešė, kad gavusi 
žinią iš ligoninės, *iog Pelec- 
kas gavo plaučių uždegimą 
ir jo gyvybė esanti kritiškoje 
padėtyje.

svečių ir suderinimas įrankių 
pozicijos pagelbės . greičiau

JOHN YUSKA

107-13 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill 18, L. L, N. Y.

Mes laidome didžiausios batų išdirbystės SUNDIAL SHOE 
COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekvieno nario šei
mynoj, ir parduodame su mažu uždarbiu. Taigi pas mus 
pirkdami, niekad neapsigausit.

Krautuvė tik 3 blokai nuo BMT lllth Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.

mN

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
vr i i 9—12 ryteValandos: j g vakar(_

Penktadieniais uždaryta

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

> Tel. EVergreen 7-6238

F. W. Shalins :
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue ;

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai ( 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 .

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

GĖRIPIĖTCS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Si Jv

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

TFT TDD’C D 4 D 411 GRAND STREET Zj t JI r O D Art BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

O(X>OOOOO<XXXXX>OO<X>O<XXXXXXXXXXX>OO<X><X>OOOOO<XXXXX><XXX><>

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
f

Catherine Augustine & Frank Sanko 1
SAVININKAI i

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE •

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
•» »

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
J

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612
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6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Geg. 13, 1949




