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skelbia daug maž tokią žinią:
—Mes įtvirtinome Šanghajų

Sanghajus ir Stalingradas. 
Tvirtumos.
Dvi Svarbios Pramogos.
“Where have you been 

with this paper?’’
Rašo R. MIZARA Y £ >

lingradas . . .

Prieš kokią savaitę komer-, 
cinėje Amerikos spaudoje til
po dalies šanghajaus “tvirtu
mų“ nuotraukos: medinių sta
tinių tvora, keliolikos mylių 
ilgio, aptverta aplink didmies-

Buvo rašyta, jog už tą tvo
rą visokie pelnagrobiai susi- 
glemžė milijonus amerikinių 
dolerių. Susiglemžę, tuojau 
spruko į Formozą, Kantoną, 
Hong Kong’ą, o gal į užsienį.

Iš tokių tvirtumų net šan
ghajaus katės gali kvatotis. ,

Sta- 
spe-

>

tvir-

Čiang kai-šekininkai nežino 
to paprasto faktelio, jog 
linfradas neturėjo jokių 
cialių tvirtumų.

Vyriausia Stalingrado
tuma buvo žmonės—kovūnai, 
tarybinio krašto patrijotai, už
sigrūdinę griežti anti-fašistai,

* laisvės gynėjai.
Kiekvienas Stalingrado gy-

♦ ventojas, kiekvienas ten buvęs 
karys - raudonarmietis, kiek
vienas senas ir jaunas žmogus 
gynė Stalingradą.

šitiems ryžtingiems gynė
jams tvirtuma buvo kiekvie
nas namas kiekvienas mede-
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lis, kiekviena plyta.
Na, o kaip gi yra su čiang 

kai-šekininkais šanghajuje ?
Kiekvienas pelnagrobis,—o 

jų ten tūkstančiai — ryžtasi 
juo greičiau iš miesto dumti} 
laukan .

čiangp kariai laukia pr©- 
! gos perėjimui į liaudies armi

jos pusę.
Milijonai šanghajaus gy

ventojų darbo žmonių nekan
triai'laukia liaudies armijos, 
— laukia išlaisvinimo valan
dos.

Pirmai progai pasitaikius, 
liaudis sukils prieš tuos, ku
rie ligi šiol ją smaugė.

O kai šanghajų valdys pati 
liaudis, tuomet ji galės gar
siai ir išdidžiai pasakyti:

—Mūsų miestas — nenugali
ma tvirtuma! . . .

Sekmadienį, gegužės 15 d.,

Juozo 
ruošia 
taklį.

Tai 
joje.

Be 
visi.

Byrono vadovaujama, 
gražų pažmonį - spėk-

įvyks Liberty Auditori-

abejo.jinfo, ten būsir^e

Šiemet Newarko Sietyno 
Chorui sukanka lygiai 35-ri 
metai.

Savo jubiliejui atžymėti, 
Choras rengia koncertą, įvyk
siantį šeštadienį, gegužės 14

Abu parengimai 
abu remtini.

Kuris tik nori, 
gali (ir privalėtų!)

svarbūs,

abie juose 
dalyvauti.

“Where have you been with 
this paper? The last time I 
saw it was in 1932.”.

Šitokį klausimą pastatė vie
nas streikuojančių Fordo dar
bininkų Detroite tūlam laik
raščių pardavinėtojui.

“Kur tamsta buvote su šiuo 
laikraščiu? Paskiausiai aš jį 
mačiau 1932 metais.”

1932 metais, atsiminkime, 
Fordo darbininkai Detroite,, 
ka^p ir visos Amęrikos dar
bininkai, kovojo prieš nedar
bą, prieš alkį, atneštą kapita
listinės klasės.

Kovojant, reikia turėti laik
raštis, kuris darbininkų koyas 
aprašo ir teikia jiems įkvė
pimo. Tokiu laikraščiu 
Raiboje yra' dienraštis 
Worker, kurį tuomet
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anglų
Daily 
darbi-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.Č0 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 
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AMERIKA SUSTABDĖ
KARINIUS ATPIEDUS
IŠ JAPONIJOS
Amerikonai Palieka Čielybėje Didžiąją Daugumą Karinių 
Japonijos Fabriku, Kurie Tiktu Kovai prieš Sovietus

Washington. — Jungtim 
Valstijos geg. 12 d. galuti
nai ssutabdė bet kokių ka
rinių atpildų ėmimą iš Ja
ponijos.

Pagal talkininkų sutartį 
po Japonijos pasidavimo, 
kariniai japonų atpildai tu
rėjo būti mokami ypač Ki
nijai, Filipinams, Holandi- 
jai ir Anglijai. Į atpildus 
buvo skiriama Japonijos 
fabrikų mašinos, daugiau
siai tokios, kurioj galėtų 
būti panaudotos kariniams 
darbams.

Karinė gen. MacArthuro 
vyriausybė leido tiktai ma
žą tų mašinų nuošimtį iš
gabeni į atlyginimus mini
miem kraštam. O Sovietam 
visai nebuvo skirta tokių 
atpildų.

Dabar, Amerikai sulai
kius tuos atlyginimus, di-

Valdžios Komisija 
Atmeta Plienininky 
Unijos Pripažinimą

Washington. — Valdinė 
Darbo Santykių Komisija 
paskelbė “neteisėtu” ir pa
naikino tą CIO Plieno Dar
bininkų Unijos sutarties 
paragrafą su samdytojais, 
kuris užtikrina , pilną uni
jos pripažinimą.

Valdžius komisija padarė 
tokį sprendimą ginče tarp 
Clayton and Lambert plie
no fabrikantu ir unijos, ko- 
nąisija pareiškė, kad Tafto- 
Hartley’o įstatymas uždrau
džia pilnai pripažint uni
jas.

Trumano valdžia sako 
norinti panaikint Tafto- 
Hartley’o įstatymą; tuo pa
čiu laiku ji uoliai naudoja 
šį įstatymą kaip buožę 
prieš darbo unijas.

Kięk pirmiau valdinė 
Darbo Komisija uždraudė 
pilnai pripažint CIO Mari- 
ninkų ir Elektrininkų Uni
jas ir Darbo Federacijos 
Spaustuvių Darbininkų U- 
niją.

Batavia, Java. — Tęsiasi 
mūšiai tarp užpuolikų - Ro
landų ir besiginančių Indo
nezijos respublikiečių, nors 
holandu valdininkai praeitą 
sekmadienį paskelbė, kad 
“susitarta nustot šaudžius 
iš abiejų pusių.”

ninkai plačiai skaitė.
Dabar, kai Fordo darbinin

kai išėjo streikap, jie ir vėl 
pasigenda tokio laikraščio.

Šiuo metu, sakoma, kiek
vieną dieną nemažiau 2,000 
egzempliorių Daily Workerio 
išsiplatina streikuojančiuose 
automobilių pramonės darbi
ninkuose.

Darbininkai daug laimėtų, 
daug išmoktų, jei jie savo kla
sę gihančią spaudą nuolatos 
skaitytų ir kitus ragintų tai 
daryti.
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džioji dauguma karinių Ja
ponijos fabrikų lieka sveiki 
ir galėtų būti pavartoti gin
klų ir amunicijos gamybai 
(karui prieš Sovietų Sąjun- 
gą).

Jungtinių Valstijų val
džia pareiškė, kad, sustab
džius karinių atpildu ėmi
mą iš Japonijos, pakils jos 
pramonė ir kiti ūkiniai rei
kalai.

Tokio. — Pirmadienį at
sidarys Japonijos pramonių 
šėrų meklerystės (biržos) 
dar pirmą kartą po karo. 
Japonai fabrikantai džiau-. 
giasi, kad Amerika panai
kino atpildų ėmimą iš jų.

Lake Success, N. Y. — 
Filipinų atstovas Jungti
nėms Tautoms, generolas 
Romulo giliai pasipiktino, 
kad Amerika sustabdė ka
rinius Japonijos atpildus 
Filipinams.

Pakilo Kairiųjų Balsai 
Sardinijos Rinkimuose, 
0 Dešiniųjų Nusmuko

socialistai

kairiųjų 
pakilo 5

Roma. —■ Pastaruosiuose 
rinkimuose Italijos saloje 
Sardinijoje komunistai ga
vo 110,000 balsų, jų bendra
darbiai kairieji 
— 34,000 balsu.

Komunistu ir 
socialistų balsai 
nuošimčiais, lyginti su per
nykščiais rinkimais.

Katalikai, valdinė prem
jero de Gasperio partija, 
dabar gavo 115,000 balsų 
mažiau, negu 1948 metais.

Šiuose rinkimuose Sardi
nijoj už katalikus balsavo 
193,000, už dešiniuosius so
cialistus 16,000, už monar- 
chistus 62,000, už naujųjų 
fašistų partiją 35,000.

Korporacijų Pelnai
Pakilo 7 Nuošimčiais

Washington. — Grvni 
korporacijų pelnai - divi
dendai per 3 pirmuosius šių 
metų mėnesius pakilo 7 
nuošimčiais aukščiau,’ negu 
buvo per tuos' pačius pernai 
metų mėnesius. Tatai pa
skelbė Jungtinių Valstijų 
prekybos departmentas.

Department© raportas, a- 
pimas.du trečdalius visų a- 
merikinių korporacijų, sa
ko:

Per tris pirmuosius 1948 
metų mėnesius tos korpo
racijos gavo $1,436,900,000 
dividendų, o šiemet tais pa
čiais mėnesiais jau $1,441,- 
700,000.

Frankfurt, Vokietija. — 
Kariniai anglų - ameriko
nų ir francūzų guberanto- 
riai užgyrė konstitucija ne- 
Va' laisvai vakarų Vokieti
jos valstybei.

ORAS.—Būsią šilčiau.
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48 Kariniai Tautininkų Laivai 
Perbėgo pas Kinų Komunistus

San Francisco. — Kinų 
komunistų radijas iš Pei- 
pingo pranešė, jog 48 kari
niai Kinijos tautininkų lai
vai perplaukė į komunistų- 
liaudininkų pušę. Tarp tų 
laivų yra du Amerikos do
vanoti tautininkams nai
kintuvai, du rųažesni kari
niai laivai, 10 šarvuotų lai
vu ir k t. u

Kinų liaudies valdžia į- 
steigė savo karinio laivyno 
centrą rytinėje Kinijoje. 
Manoma, kad liaudininkai-

Reutheris įspėja Veiklius Streikierius 
“Nedrumsti Vandens” prieš Fordą

Pittsburgh, Pa. — Deši
nysis CIO Automobilių 
Darbininkų Unijos pirmi
ninkas Walteris Reuther, 
atvykęs iš Detroito, tvirti
no, kad jis ir jo bendrai va
dai “teisingai” vedą dery
bas su Fordo automobilių 
kompanija dėl 65,000 darbi
ninkų streiko baigimo De
troite. Streikuojama prieš 
paskubos padidinimą Fordo 
fabrikuose.

Pasikalbėjime su spaudos ( 
korespondentais Reutheris ’ darbininkų ir samdytojų.

New Yorko Teisėjas Užgina 
Išduoti- Šnipą G. Hewittą 
Teismui Wash. Valstijoj

New York. — Vietinio 
aukščiausio teismo teisėjas 
Aaronas Levy užgynė iš
duoti George Hewittą teis
mui Washingtono valstijoj.

I

Tos < valstijos teismas į- 
kaltino Hewitta už kreivą 
priesaiką; atrado, jog He
wittas, liudydamas tenaiti- 
niam “neamerikinės” veik
los komitetui, apmelavo 
Melviną M. Raderį, Wa
shingtono Universiteto pro
fesorių. Už tai Washingto
no valstija reikalavo par
gabenti jai tą “svietką” tei
sti.

’ Kuomet neamerikinis tos 
valstijos komitetas kvotė 
“raudonuosius”, tai Hewit- 
tas po priesaika- pasakojo,

Iš Komunistu Teismo
New York. — Naujasis 

valdžios “svietkas” Wil
liam Cummings teisme 
prieš komunistų .vadus bu
vo priverstas prisipažint, 
kad jis šnipavo prįeš darbo 
unijas jau metais pirmiau, 
negu slaptoji FBI policija 
įstatė jį į Komunistų Par-

Cummings nenorėjo pri
sipažinti, bet komunistų 
advokatas Geo. W. Crock
ett, gabiai statydamas 
klausimus, prispyrė tą šni
pą atidengt begėdišką savo 
praeitį.

1942» m. Cummings, įsto
jęs į CIO Tabpkos-Maisto 
Darbininkų Uniją, šnipinė
jo prieš savo bendrus dar-
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komunistai organizuoja lai
vyno jėgas, ruošdamiesi įsi
veržt į Formozos salą, 100 
rpylių į rytus nuo pietiniai 
rytinio Kinijos kranto.

Kinijos ^tautininkų valdo
vai yra sugabenę Formo- 
zon savo iždą. Amerikos o- 
ficieriai padeda jiems tą 
salą apginkluoti. Neva pa
sitraukęs jų diktatorius Či
ang Kai-šėkas vadina For
mozą savo tvirtove ir žada 
iš jos kariauti net po to, kai 
liaudininkai užimtų visą 
Kiniją.

vėl smerkė “komunistinę 
streikierių mažumą” ir į- 
spėjo, kad jie nesikištų j 
tas derybas.

Jis reikalavo, kad “ko
munistai” liautųsi pikietavę 
namą, kur vedamos dery
bos tarp reutherinių unijos 
viršininkų ir Fordo atsto
vu.

“Komunistais” Reutheris 
vadina visus kovingus uni- 
jistus. Pasak Reutherio, jie 
“drumsčia vandenį” tarp 

būk prof. Raderis lankęs 
komunistų mokyklą Kings-
tone, N. Y., 1938-39 metais. į Korėją.
Raderis tatai griežtai už
ginčijo.

Pats Hewittas seniau 
priklausė Komunistų Parti
jai ir tapo slaptosios FBI 
policijos šnipu prieš komu
nistus ir unijų veikėjus, net 
prieš savo tautiečius neg
rus. .

Hewittas yra valdžios 
“kazionas svietkas” prieš 
kairiuosius ir kaipo toks y- 
ra siuntinėjamas iš vienos 
valstijos į kitą.

Jis ypač padėjo valdžiai 
gaudyti įtariamus nepilie- 
čius komunistus ir depor
tuoti juos iš Jungtinių Vai- 

bininkus ir davinėjo FBI 
sekliams žinias apie savo 
draugą Davė Browna, uni
jos organizatorių.

Komunistų a’ d v o k atai 
taipgi privertė jį prisipa
žint, kad Cummings įvilio
jo į Komunistų Partiją tris 
savo tautiečius negrus gi
mines, o paskui tuojau pra
nešė FBI policijai apie jų i- 
stojimą į Komunistų Parti
ją. Tada FBI ir įtraukė į 
juodąjį savo sarašą tuos 
Cummingso gimines — Na- 
thaną Thompsoną,' .Edwar- 
dą ir Elleną Paysonus.

Daugelis teismo stebėto
jų net krūptelėjo, išgirdę 
tokias valdžios “svietko” 
niekšystes.
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KINŲ LIAUDININKAI
VERŽIA LANKUS APUINK
ŠANGHAJŲ IR RANKOVĘ
Partizanai Gręsią iš Hainan Salos įsiveržt į Pietų 
Kiniją; Tautininkų Valdovai Kraustosi iš Šanghajaus...

V' Y

Šanghai, Kinija. — Kinų 
Liaudies Armija veržia ap
supimo lanką aplink tauti
ninkus Šanghajuje, 6 milio- 
nų žmonių mieste. Kiti 
liaudininkų kariuomenės 
junginiai atakuoja tautinin
kus Hankovo priemiesčiuo
se. Hankovas, svarbiausias 
fabrikinis Kinijos miestas, 
stovi už 600 mylių į pietų 
vakarus nuo šanghajaus.

Liaudies Armija, tarp 
kitko, daro apsupimo -žy
gius, prieš tautininkus Sun- 
gkiange ir Tsingpu, 16 ir 
18 mylių nuo Šanghajaus. 
Kitur liaudininkai užėmė 
pozicijas už 20 iki 25 my
liu nuo to didmiesčio.

Tautininkų valdžia įsakė 
visiems savo skyriams išsi
kraustyti iš Šanghajaus per užėmę didokus plotus sau- 
dvi savaites. O jie galėtų sumoje Kantono apygardo- 
tiktai lėktuvais bei laivais je.

Piety Korėjos Karinis 
Laivas Perplaukė j 
Liaudies Respubliką

PietųSeoul, Korėja
Valdžios karinisKorėjos 

laivas - naikintuvas perbė
go į šiaurin. Korėjos Liau
dies Respubliką. Dešinioji 
pietinės Korėjos valdžia 
sako, kad naikintuvo ofi- 
cieriai buvo jai pilnai išti
kimi; tad jūreiviai, esą, su
ėmę ar užmušę oficierius ir 
perplukdę tą laivą į šiaurės 

(Pietinė Korėjos pusė y- 
ra amerikonų užimta. Šiau
rinė jos pusė buvo Sovietų 
kontroliuojama.. Bet įsikū
rus Liaudiškai Respublikos 
valdžiai šiaurinėje Korėjo
je, Sovietai ištraukė visą 
savo kariuomenę.

(Sovietų vyriausybė įta
rė, jog tautiniai - fašistinė 
valdžia pietinėje Korėjoje 
buvo tik neva išrinkta po 
jankių durtuvais.)

i

Anglai ir Jankiai dar 
Palaiką Blokadą

Berlin. — Karinė Sovietų kalams peik metus.
vyriausybė kaltina anglus- 
amerikonus ir francūzus Anglijos Socialistai 
dar žymia dalim palaikant ° J 
prekybos blokadą prieš so
vietinį Vokietijos ruožtą, 
nors Sovietai iš savo pusės 
atidarė , laisvus prekybos 
kelius į vakarinių talkinin
kų užimtą Vokietijos sritį.

Sovietų vyriausybė . taip 
pat leido laisvai siųsti laik
raščius iš vakarinės Vokie
tijos į sovietinį jos ruožtą; 
bet amerikonai suėmė 11 
žmonių, kurie pardavinėjo 
amerikinėje Berlyno dalyje 
vokiškus laikraščius iš so
vietinės miesto srities.

Lima. ,— Peru' policija 
sako užtikus bombų dirbyk- 
lą prieš valdžią; esą, įvykęs 
sprogimas - ir užmušęs du 
valdžios priešus.
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pasišalinti iš Šanghajaus, 
nes Liaudies Armija sausu
moje yra visomis pusėmis « 
apsupus tą miestą.

Paplito kalbos, jog 10,000 
liaudininkų-komunistų par
tizanų rengiasi įsiveržt iš 
"Hainan salos į pačią Kini
ją. Tautininkų valdžia pa
siuntė karinius laivus, kad 
pastotų kelią gręsiančiam 
įsiveržimui.

Hainan yra stambi sala į 
pietų vakarus 
biausio Kinijos 
čio Kantono, 
partizanai jau 
užvaldę beveik 
lą, apart poros 
viduryje.

Partizanai taip pat yra

C, ■
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nuo svar- 
uostamies- 

Liaudiški 
seniai yra

miestų jos

Kongresmanai Nusitarė, 
Kad Valdžia Pridėtų 
Jiem dar po $4,700

'/UI

Washington. — Kuomet 
du kongresmanai kalbėjo, 
kad valdžia turi taupyti lė
šas, kiti kongresmanai pri
tardami delnais plojo. Bet 
greitai po to kongresmanai 
vienbalsiai užgyrė sumany
mą, reikalaujantį pridėt 
kiekvienam kongresmanui 
dar po $4,700 per metus iš 
valdžios iždo. To, girdi, rei
kią jų raštininkams ir pasi
kalbėjimams per telefoną.

Kongresmanas Robert R. 
Rich, raginęs taupyti’ lė
šas, “pranyko” iš Kongreso 
rūmo, kuomet buvo balsuo
jamas priedas kongresma- 
nams. Jeigu Senatas užgir- 
tų šį priedą savo nariams ir 
kongresmanams, tai val
džia turėtų dar $2,044,500 
daugiau jiems per metus iš
mokėti. *

O jau ir dabar kongres
manai, apart reguliarės al
gos, gauna iš valdžios po 
$12,000 savo “raštininkams” 
ir kitiems oficialiams rei-
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Pralaimi Rinkimus f X

London. — Pranešama, 
kad Anglijos miestų valdy
bų rinkimuose Darbo Par
tija - socialistai prarado 
300 iki 400 yietų, o konser- 
vatai (nepažangieji) laimė
ję apie 500 vietų daugiau, 
negu jie iki šiol turėjo.

s..
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Rangoon. — Dešinioji 
Burmos valdžia giriasi, kad 
jos armiją pamušus sukilė
lius atgal.

Belgrad. — Juogslavijos 
valdovas Tito įsakė savo 
šnipams budriau veikti, 
prieš vidujinių ir išorinių 
jo priešų agentus.
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“I Am An American” Diena
Gegužės 15 diena yra oficialiai paskelbta kaip “I am 

an American Day” diena.
Ta diena New-Yorke oficialiai bus minėta tam, kad 

labiau “supatrijotinti” naujus piliečius ir įkvėpti vi
siems daugiau meilės savo kraštui.

Netenka nei sakyti, jog meilė savo kraštui yra pa
grindinis .uždavinys kiekvienam piliečiui ir uepiliečiui, 
gyvenančiam jame.

Deja, ne visi vienaip meilę savo kraštui supranta ir 
ją aiškina.

Pavyzdžiui, visoki fašistai, rasistai patrijotizmą su
pranta taip, kad reikia’ neapkęsti žydų, negrų, bei kitų 
rasių ir tautų, ypatingai ateivių.

Kiti supranta meilę savo kraštui taip: neapkęsk ko
munistų, kairesnių pažvalgų žmonių, kovok prieš juos, 
niekink visą, kas yra pažangu ir progresyvu.

Wall stryto turčiai, visoki karo provokatoriai, visoki 
nauji milijonieriai, gimę antrojo pasaulinio karo metų, 
visoki amunicijos ir ginklų karaliai patrijotizmą savo 
kraštui supranta taip, kad reikia ruošti mūsų kraštą 
naujam karui, naujai pasaulinei skerdynei — karui 
prieš T. Sąjungą, — kad Amerikos monopolistinis kapi
talas galėtų valdyti pasaulį. ,

Tokiai “savo krašto jneilei”, tokiam “patrijotizmųi” 
mes nepritariame. Tokį patrijotizmą mes smerkiame. 
Nes tai nėra patrijotizmas, tai nieko gero nežadąs gal
vojimas.

Patrijotizmu mes skaitome tai, kad kiekvienas žmogus 
mylėtų savo tautą, savo liaudį, — visą liaudį, — nepai
sant žmonių spalvos, rasės, religijos, nei tautinės kil
mės. Toji meilė turėtu būti pagrįsta meile darbo žmo
nėms, meile liaudžiai, meile visiems dirbantiems naudin
gą visuomenei darbą.

. Tikrasis patrijotizmas glūdi tik ten, iš kur plaukia ko
va prieš darbo žmonių išnaudotojus, prieš visokius rasis
tus,' prieš-visokius naujo karo provokatorius, trokštan
čius pasaulį paskandinti karo siaube ir besisiekiančius 
pražudyti milijonus žmonių.

Tikrasis patrijotizmas glūdi tik tuose žmonėse, kurie 
kovoja ne tik už taikos palaikymą, bet ir už laimingesnį 
gyvenimą milijonams darbo žmonių, o taipgi už švieses
nį rytojų, gražesnę, teisingesnę visuomeninę santvarką.

Tokia yra mūsų pažiūra į patrijotizmą, į meilę savo 
kraštui.

Taip turėtų būti aiškinama ir dėstoma rytojaus mitin
guose ir pobūviuose.

Be oficialinių sueigų, New Yorke gegužės 15 dieną 
įvyks didelis tautinių grupių festivalis, kuriame bus at
žymėta “I am an American Day.” Festivalis įvyks Cen
tral 'Opera House, 205 E. 67th St., New Yorke. Prasidės 
lygiai 2:00 vai. p. p. Festivalį, berods, rengia Amerikos 
Darbo Partija.

Programą atliks ukrainiečių, žydų, armėnų chorai, 
Puerto rikiečių, graikų, italų šokėjai, ir kitų tautinių 
grupių talentai.

Vyriausią kalbą pasakys Jungtinių Valstijų kongres- 
manas Vito Marcantonio.

Liaudies Afstopį Žodis Senatoriams
Praėjusį trečiadienį Jungt. Valstijų senato užsienio 

reikalų komiteto posėdyje pasisakė visa .eilė organizuotų 
darbo žmonių atstovų prieš .Atlanto Paktą.

Tiesa, komercinė spauda baudė šių žmonių ten buvimą 
ir pareiškųnus minimizuoti, kiek tik ji galėjo. Bet tai 
nieko! • •»

Ten buvo .atstovauta ir Lietuvių Literatūros Draugija. 
Jos vardu žodį tarė Anna Stelmokaįtė, jauna visuomeni
ninke.

Turime atsiminti, jog Atlanto Paktas, kaip jį kadaise 
gerai apibūdino Henry A. Wallaqe, yra karo paktas, 
karinė sutartis.*Todėl kiekvienas, kuriam rūpi taiką ir 
žmonių laimė, privalo prieš jį pasisakyti.
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Blokada Nuimta
Nuo Berlyno blokada nuimta. Ją nuėmė, aišku, Tarybų 

Sąjunga, bet ją ir buvo uždėjusi Tarybų Sąjunga, Kodėl 
ji buvo uždėtą, apie tai mūsų laikraštyj buvo rašyta tuo
met. y • j ■’

Mes nesame tie “visko žinovai,” kurie pasakytų, kodėl, 
kas ir kaip vyksta aukštųjų diplomatų kanceliarijose.

Vieną -mes žinome: Taiybų .Sąjunga kovoja už pasau
linę taiką ir ji daro viską, kad taika būtų palaikyta. Ber
lyno blokada buvo viena kliūčių, stovėjusių kelyje į ge
resnių santykių atsteigimą tarp “Rytų” ir “Vakarų,” 

,ną> Maskvos vyriąusybė ją ir pašalino.
Turime atsiminti,' jog T. Sąjunga buvo atlikusi ir ki

tokių žingsnių .šaltajam karui baigti.: .Stalinas siūle pre
zidentui Trumanui susitikimą, kuriame būtų vįsokie ne
susipratimai išspręsti. Deja, prezidentas Trumanas tą 
pasiūlymą atmetė. ;

Dabar daromi nauji žingsniai šaltajam karui, jei vi
siškai nepašalinti, tai bent j am > sušvelninti.

Štai, gegužės 23 .(Jieną Paryžiuje įvyks “Keturių Di
džiųjų” užsienio reikalų ministrų pasitąrima>y Gal ,gi
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
TAI KAS GI LAIMĖJO? I

Naujienų redakto r i u s 
tvirtina, kad šį sykį Mask
va buvo “skaudžiai sukirs
ta”. Ji siekus labai daug, 
bet visiškai nieko nepešus.

Jis kalba apie susitaiky
mą dėl nuėmimo Berlyno 
blokados. Sako: “Nieko ne
laimėjęs, Stalinas dabar 
‘sutiko’ blokadą atšaukti. 
Kas gi -tai, jei ne kapitulia
cija?“ (N. geg. 5 d.)

Betgi tose pačiose Naujie
nose pirmame puslapyje di
delėmis raidėmis per dvi 
špaltaš skaitome: “Sovietų 
■valdžia laimi šaltą karą,— 
tvirtina W. Clayton.’; 
skaitome: >

Viską kartu sudėjus, 
vietų valdžia laimi šaltą
ra, — šiandien senato užsie
nio komitetui pareiškė Will
iam Clayton, buvęs valstybės 
se kretori aus pade j ė j as.

—Sovietų valdžiai pirmoj 
eilėj rūpėjo išgąsdinti demo
kratines valdžias, kad jos iš
leistų dideles sumas apsau
gos reikalams,, ne ūkiui at
statyti. Be to, rusai norėjo 
išgąsdinti privatinį kapitalai 
kad jis nesiimtų iniciatyvos.

Clayton tvirtina, kad so
vietų valdžiai pavyko pasiek
ti savo tikslą. Ir tai padary
ta su nepaprastai mažomis 
išlaidomis.

Ir

so- 
ka-

Čia džiaugiasi, čia ■ de
juoja. Viename puslapyje 
šaukia, kad Sovietai kapi
tuliavo, o kitam — kad vis-

ŠALTASIS KARAS: KUR 
LINK NUO DAĘAR?

Chicagos dienraštyj Vil
nyje Vincas Andrulis tei
gia, kad šaltasis karas jau 
buvo pasiekęs aukščiausi

ton pusėn. Jis mano, kad 
paskutinių laikų Įvykiai 
naujo karo kurstytojams 
neišeis ant naudos.

Andrulis rašo:
Nuėmimas Berlynui bloka

dos, derybos dėl taikos s u 
Vokietija, duoda Amerikai 
progą “pradėti jšnpujo,” sa
ko prezidentas Trumanas.

Po 13 mėnesiu “šalto ka
ro“ -taigi vėl tenka grįžti 
ten, iš kur pradėta. Ar .tai 
neįrodymas, kad mūsų užsie
nio politika suklupo Euro
poj, kaip.ii' Azijoj?

Išnaujo pradėjus gal jau 
Utis kitokia politika,' bent 
dalinai.

bijo, tai neabejotina. Jie4 
bijo, nes “šaltas karas“ ne
davė jiem pageidaujamų pa
sekmių ir dar mažiau vilties 
lieka. v

Sen. McQarran puolė p. 
Achesoną, dėl ko nesideda- 
ma su Franco valdžią. Gir
di, ji yra krikščioniška.

Franco valdžia yra krikš
čioniška, bet ir Mussolinio 
valdžia buvo tokia. Net pats 
popiežius davė Mussolinio 
valdžiai .$210,000,000 aukso, 
kada ji smaugė taipjau 
krikščionišką Et h i o p i j ą.

Hitleris taipjau gyrėsi gel- 
bįs nuo komunizmo krikščio
nybę ir demokratiją.

Franco buvo' dalininkas 
anų abiejų.

P r e z i d e ntas T r.u i n a n a s, 
s.paudos konferencijoj, užgy
nęs susitarimą blokados Ber
lyne nuėmimui, rodė baimės, 
kąd tai gali neigiamai pa
veikti į Amerikos ir Brita
nijos politiką Vokietijoj.

Vokiečiai priešingi šalies 
padalinimui į dvi, o ir TSRS 
stoja prieš, dalinimą.

Atlantiko Paktui irgi bus 
sunku Amerikos ir T S R S 
santykiams gerėjant.

IR VĖL VISKĄ 
LAIMĖSIĄ TIKTAI 
BOLŠEVIKAI
’ Kunigų Draugas atsisako 
džiaugtis susitarimu dėl 
Berlyno. Jis rašo:

Mes vis tik laikomės tos 
nuomonės, kad vakarų, demo
kratijos pasiskubino Mask
vos pasiūlymą priimti. Tai 
padariusios, jos neapsiėjo be 
tam tikrų nuolaidų. Visi ge
rai atsimena, kad blokadą 
uždėjus, Vašingtonas, Lon
donas ir Paryžius griežtai 
buvo nusistatę jokių pasita
rimų su, rusais nelaikyti, kol 
jie patys ne nuims blokados.

Dabar matome, kad iš to 
nusistatymo iškrypta. Duota 
sutikimas laikyti “keturių 
didžiųjų“ konferenciją Vo
kietijos klausimui svarstyti, 
tuo išpildant Maskvos pasta
tytą sąlygą.

O ko galima tikėtis iš 
“Keturių Didžiųjų” konfe
rencijos? Kas liečia kleri
kalus, tai jie tikisi arba la
bai mažai arba nįeko. Drau
gas mano, jog su ta konfe
rencija laimės tik bolševi
kai. Jis -rašo:

“Iš • to viso bolševikai iš
eis laimėtojais. ‘Keturių 
didžiųjų’ konferencija, ku
rios darbams jie trukdys, 
duos Maskvai daugiau lai-

Ras dar blogiau tai kad pats 
prezidentas Trumanas ir jo 
leitenantai yra labiausią at- 
sakomingi už tą skandališką 
padėtį. , Kas dabar' darosi 
kongrese labiau panašu į 
cirką.

Užvakar Atstpvų Bute re
pu blikonai ir pietiečiai de
mokratai, atseit jų reakcinė 
koalicija sudarė didžiumą— 
2.17 prieš 203 — už Wood’o 
bilių, kuris, tūlais atvejais, 
dar paškudnesnis ir už Taf-. 
to-Hartley aktą. Prie repu- 
blikonų prisidėjo 71z demo
kratas ir jų buvo viršus.

Trumano indorsuotas Le- 
sinskio bilius atmestas 311 
balsų prieš 183.

Kongreso didžiuma ciniš
kai paneigė tautos valią, pa-' 
reikštą prezidentiniuose rin
kimuose . (Kongreso reakcinė 
koalicija visiškai nesiskaito 
su Amerikos darbo žmonė

mis.

Mes sakome, kad už tą 
kongresinę agresiją prieš A- 
merikos demokratinę visuo
menę, prieš Amerikos darbi
ninkiją žymi atsakomybės 
dalis puola ant paties Tru
mano ir jo • leitenantų Kon
grese. Jie bandė užgiostyt 
reakcinininkus visokiomis 
nuolaidomis ir kompromi
sais. Jie sutiko sužaloti ir 
Lesinskio bilių, prikergdami 
prie jo neleistinų priedų. 
Bet tas glostymas augino re
akcininkams dar didesnius 
ragus.

PRIPAŽINIMAS 
TURĖS ATEITI

Dienraštis Vilnis neabe
joja, jog mūsų šalies vy
riausybė anksčiau ar vėliau 
turės pripažinti komunistų 
vadovaujamą Kiniją. Vil
nis rašo:

V aisty bes depąrtmento 
galvos kjrapšto pakaušį kas 
daryti su Kinijos liaudies 
valdžios pripažinimu. Ber
tram llulen, New Yorko 
“ T i mes ’ o’ ’ k o res p o n d e n tas,
praneša iš Washington©, 
kad klausimas apie diplo
matinį pripažinimą diskų- 
suojamas jau ilgokas laikas. 
Konkrečiai dar nesusitarta. 
Bet juo labiau artinasi ta 
diena, kada turės būti pada
rytas konkretus 
Dėl to negali 
abejonės.

Valstybės 
yra mąndrių 
rekomenduoja
skvernų Kųomintango 
d žios. Bet nacionalistų 
d žios giesmė taip gerai , 
atgiedota. Iš šimto šansų at
silaikyti jai nebeliko nei vie
no šanso. f

Kinijos komunistai oficia
liai dar nekelia klausimo 
apie jų valdžios pripažini
mą. Bet tas klausimas gali 
būti iškeltas greitu laiku. 
Jei valstybės departmeStas 
iš anksto nusitartų duoti tei
giamą atsakymą, tuo geres
nės susidarytų sąlygos koo- 
peravimo tarpe abiejų vals
tybių .

nutarimas.
būti jokios

Ątrodo, kad “šaltas karas“ ko toliau varyti savo biau- 
Nereikia rią agresinę politiką” (Dpasiekė čiukurą. 1

Jąukti stebuklų, • bet taipgi geg. 7 d.), 
sunku tikėti, kad jis ir to
liau eis tai*p pat.

Reikia žinoti, kad Drau- 
! gas visuomet stojo už pa-

Sutikimas nuimti blokadą siuntimą Maskvon 
ir laikyti konfęręncjją V.o- nes bombos be jokio atidė- 
kietijos reikalais, taipgi pasi-' Hojimo. Kiekvienas to “gar- 
tr(aukimas iš Amerikos ko- , Bingo” Žygio atidėliojimas 
maudos Vokietijoj gen. Clay į Draugą ųervuoja.
rodo, kad “šalto karo’’ eiga! ’________
pakryps kitaip.

Septyni senatoriai rūsčiai 
puolė valstybės sekretorių 
Dean Acheson. Jie girdėję, 
kad Amerika padarius slap
tą .sutąrtį &U “Tarybų Sąjun
ga: TSRS nuims blokadą, 
Amerika pripažins Kinijai 
liaudies vąldŽJą.

Jie bijo tokio susitarimo.
Vargiai ’tie senatoriai tiki 

tokiai sutarčiai. Bet kad jie

atomi-

BĖGOME NUO VILKO,
UŽBĖGOM ANT MEŠKOS ’

Chicagos dienraštis Vil
nis rašo:

Trumanas sakė, kad 80- 
tasis Kongresas buvo blo
giausias Amerikos istorijoj'. 
Bet kaip su dabartiniu Kon
gresu ? 81-mas Kongresas 
pasirodė dar blogesnis ir už 
tą blogiausią Kongresą. ( O

jame bus išspręstas ir Vokietijos li.kimąs, o jei jis nebus 
išspręstas dabar, tai gal bus bent pagrindai pagrįsti to
limesniems pasitarimams.

Be abejojimo, bus daroma ir daugiau, naujų žingsnių, 
taikai palaikyti. ’ - ;

Turime atsiminti, jog pasaulio tautos, jog visas pasau
lis, apąrt saujelės tūluose kraštuose nenaudėliškų karo 
provokatorių, nori taikos, kovoja dėl taikos.

Tai, be kitko, įrodė neseniai įvykusi menininkų, moks
lininkų ir laisvųjų profesijų atstovų konferencija New 
Yorke., Ta.i įrodė .didžiulis T.aikai Palaikyti Kongresas, 
įvykęs "Paryžiuje. ,t .

Taįkos palaikymo viltis nėra .žuvusi, bėt dėl taikos pa
laikymo dar vis tenka ryžtingai visiems kovoti.

- MŪSŲ DARBO UNIJOS -
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Ką reiškia šis Fordo

departmente 
kurios 

už 
val- 
va 1- 
kaip

galvų, 
laikytis

Kongreąiįiano Vito JMaręąnto- 
q|o veiksniai kongrese pagel
bėjo ^ųmobiUztVoti aKipetimA 
priešdarbininkiškp W<J<>d W- 
liaus, kuris buvo dar aršesnis 
ir ųž T-af’t-Hąi'tley i»ta,ty(ipą.

darbininkų streikas?
“Daily Worker” teigia, 

kąd šis Fordo kompanijos 
65,000 darbininkų streikas 
yra didžiaūsios istorinės 
svarbos. Tai yra pradžia 
darbininkų sukilimo “prieš 
vieną pačių žiauriausių ka
pitalistinės gamybos fazių 
— prieš skubą.”

' Sakoma, kad Fordo kom
panijos savininkai buvo 
nusitarę dap daugiau pa
skubinti darbą. Darbo skų- 
binimas atliekamas dviem 
būdais: pargeitinant diržo 
ėjimą ir pastatant automo
bilius arčiau vienas prie ki
to. Kad pasivyti, kad at
likti jam pavestą darbo da
lį, diržui smarkiau einant 
ir mašinoms vienai prie ki
tos arti stovint, darbinin
kas .turi skubėti — skubėti 
taip, jog jo raumenys ir 
nervai tampa įtempti iki 
“trūkimo.” Šitais dviem bū
dais kompanija buvo nusi
tarus į dieną išleisti 6,000 
automobilių, vietoje dabar 
išleidžiamų 5,400 su dabar
tiniu darbininką skaičiumi. 
Šešiais šimtais mašinų dau
giau per dieną! Tai būtų 
milžiniškas pelno padidėji
mas.

Kai darbininkai pradėjo 
protestuoti prieš tokios 
skubos įvedimu, jaunasis 
Henry Fordas, galva Fordo 
kompanijos, pareiškė, kad 
tik kompanija viena turi 
teisę nustatyti darbo nor
mą, kad unija neturi teisės 
kištis į tą reikalą. “Tas rei
škia”, rašo “Daily "Wor
ker”, “kad privatinė Fordo 
imperija pasilaiko sau tei
sę sunaikinti savo darbinin
kų sveikatą ir sutrumpinti 
jų gyvenimą”.

Laikraštis sako: “Anks
tyvose kapitalistinio išnau
dojimo dienose, kapitalistai 
sakydavo, jog jie turi išim
tiną teisę nustatyti savo 
darbininkams algų kiekį. 
Kapitalistai sakė,' kad uni
ja neturi reikalo’ kištis i 
algų klausimą. Bet pagalba 
pasekmingų kovų Amerikos 
darbininkai iškovojo teisę 
nustatyti algas kėliu kolek
tyviškų derybų, tai yra, pa
statant darbininkų galią 
prieš samdytojų galią.”

Dabar .eina kova už dar
bininkų teisę dalyvauti nu
statyme darbo normos.* Tai 
taip pat svarbus reikalas, 
kaip ir kova už teisę daly
vauti algų kiekio nustaty
me.

Laikraštis sako: “CIO 
prezidentas Murray tvirti
na, kad Amerikoje klasių 
kovos nesiranda. Bet kas gi 
yra ši kova prieš skubą, 
jeigu ne tam tikra klasių 
kovos fazė (dalis), ar tū
liems^ unijų viršininkams 
tai patinka, ar nepatinką/’ 

“Daily Worker” ragina 
yisus Amerikos .darbinin
kus paremti automobilistų 
unijos Fordo kompanijos 
lokalo 600 streiką. Tai yra 
kova už visos darbininkų 
klasės interesus.

Plieno pramonės pelnai ir 
darbininkų reikalavimai

Gegužės pradžioje įvyko Y 
United ’Steelworkers uni
jos algų komiteto susirin
kimas. Komitetas nutarė 
patiekti samdytojams reika
lavimą algų pakėlimo.

Ąr plieno pramonė gali 
ištesėsi, algų pakėliihą be 
pakėlimo plieno kainos?

Į šį klausimą atsako plie
no darbininkų unijos orga
nas “Steel Labor” grynais 
faktais. Laikraštis parodo, 
kad, pavyzdžiui, 22 didžiau
sių pilėno kompanijų pelnai 
1948 metais buvo tiesiog 
fantastiški, daug aukštesni 
už pelnus karo metu, arba* 
už 1947 metų pelnus. Per
nai tos kompanijos uždirbo, * 
išėmus taksus ir visas iš- 
išlaidas, $512,011,481. Gi 
tos pačios kompanijos 1947 
metais pasidarė gryno pel
no $385,506,720. Vadinas, 
pelnai labai pakilo, o plie
no darbininkams algos ne
buvo pakeltos.

Svarsto reikalavimus 
plieno kompanijoms

CIO Union News Service 
rašo, kad CIO United Steel- s 
workers unijos algų komi- * 
tetas laiko susirinkirųą ir 
formuluoja reikalavimus ‘ 
plieno kompanijoms. Komi
tetas susideda iš 170 narių. 
Kontraktas su plieno kom
panijomis pasibaigs liepos 
16 d. Jeigu unija nori sta
tyti reikalavimus, ji apie 
tai turi pranešti samdyto
jams šešiasdešimt dienų 
prieš kontrakto išsibaigimą. 
Deryboš dėl unijos reikala
vimų su kompanijomis 
įvyks birželio mėnesį.

Istanbul, Turkija.— Tro- 
kas pramušė tilto ' aptvarą 
ir nukrito į upę rytinėje 
Turkijoje. Su troku žuvo> 
20 žmonių.

Klausiniai ir Atsakymai
Gerbiamoji Laisvės 
Redakcija: .

Prieš keletą savaičių pas 
maųę pribuvo įš Vokietijos 
pabėgėlių šeima. Aš juos 
parsikviečiau pagal Ameri
kos Lietuvių Tarybos ir 
BALFo instrukcijas. Mat, 
jie rašė man laiškus ir gai
liomis ašaromis prašė par
sikviesti.-

Bet kai jie pribuvo, tuo
jau pamaęiau, kad turiu 
reikalą su keistais žmonė
mis. Jie stebisi, kąd mes 
apseiname be tarnaitės, kad 
mano žmona pati viena at
lieka visą namų ruošą.

Pirmiausia nesusiprati
mas iškilo su butu. Pasida
rė baisus susikimšimas. 
Šiaip taip suradau jiems 
butą, bet jie neturi iš ko 
mokėti raudos, o juk be 
randos niekas nepriims. 
Paskui ir tikrai susipykom 
dėl darbo. Jie įsjvaizduoja, 
kad Amerika yra aukso ša
lis, kad mes turime aruo

dus dolerių ir todėl jiesi- 
skubina darbo ieškoti. Turiu 
iš savo kišenės juos užlai
kyti. Bijau, kad ir mano 
keli sutaupyti doleriai tuo- 
jaus išsisems.

Ką aš turiu daryti? Ar 
teisybė, kad aš už juos pil
nai atsakau: Aturiu jiems 
suteikti butą ir aprūpinti 
pragyvenimu, kol jie neturi 
darbo?

Bėdon Pakliuvę#
ATSAKYMAS
Kiek mums žinoma, jūs 

tuos žmones kviesdamiesi 
valdžiai pasižadėjote, kad 
jūs jais čia rūpinsitės. To
dėl dabar ir tenka jais rū
pintis. Jūs atsakingi -už jų 
pilną užlaikymą, kol jie ne
gauna progos patys užsi
dirbti pragyvenimą. Jeigu 
neklystame, tai jūs būsite 
atsakingi už šios šeimos Už
laikymą per penkis metus. 
Jūs negajite priversti juos 
dirbti, jeigu jie nenori dir.b-
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JONAS KAŠKAITIS

MENO KŪRINIŲ PARODA
Prieš beveik pusantrų metų Brukline 

buvo pirmoji meno paroda. Pamenat? 
Senojoj Laisvės svetainėje, laike ano di
džiojo rytinių valstijų muzikos ir dainų 
ir teatrinio meno festivalio. ..

Buvo kuo pasigrožėti ir pasidžiaugti,
* kad mūsų tarpe yra tokių gabių, talen-

* tingų menininkų. Dar ir dabar, bet ka
da, mūsų vaizduotėj blyksteli tas ir ki
tas piešinys, atvaizdas, portretas, iš vi
sos galerijos atminty užrekorduotų kūri
niu.v

O štai dabar dar didesnė vyksta paro
da ir dar didesnėj salėj — Lietuvių Kul
tūros centre, gražiame Bruklino prie
miesty.

Įeini į parodos salę ir “sustoji užžavė
tas” ... Lyg kokio dailės muziejaus dai
liai sutelktas kampas! Iš katro gi čia da
bar galo geriau pradėt? Na, einu iš eilės, 
nuo pat durų.

Virš pat durų kabo kažkoks nepapras- 
f tas paveikslas. Kažkaip keistai sunarp

lioti spalvoti brūkšniai, bruožai, skiaute- 
f lės. Spalvos, regis, suderintos, bet atpa- 

žint nič nieko negali. Ir vaizduotė nieko 
nepadeda. Velušis koks nebūtas.. . Pa- 
maigęs pečiais, jau metu: neverta galvos 
laužyti. Tur būt, aš jau toks neišmanėlis, 
nieko čia suprast neįstengiu. Klausiu 
greta priėjusio žiūrovo. O, tai, girdi, čia 
moderniško meno padaras. Paprastam 
pilkam žmogiūkščiui jo nesuprast. Tik 
pats piešėjas gali ką “interpretuot.” 
Skaitau parašą: “Abstract thought. Ad. 
Reinhard.” Atseit, atotraukinė mintis ... 
Na, ir susivaikyk tu, žmogus, kad norė
jai. Atotrauka nuo žemės, nuo realybės, 

4 nuo gyvenimo. — Nieko daiktiško, nieko 
konkretaus, apčiuopiamo ...

k Prie pat durų, iš dešinio šono, paka
binti trys nedideli tapiniai. Visi trys su
prantami, kad ir būtų be parašo. Bet pa
rašai padėti visur. Tai mūsų įžymiųjų 
pažangūnų Stanislovaičių kūriniai. Skai
tau parašą: Kristina Stanislovaitienė 
(Staneslow) — Rudens vaizdas. Gražiai 
visa kas apipavidalinta. Iš visa ko ma
tai, kad čia atvaizduotas rudenėlis. Spal
vos suderintos dailiai, daiktiškai. Gam
tovaizdis traukia ir akį ir vaizduotę.

Kitas tos pačios talentingosios meni
ninkės tapinys: Gėlė. Kokia tai labai jau 
nepaprasta, egzotiška gėlė — gėlardija. 

4 Yr kuo pasigrožėt. Regis, gyvi lapai, su
krauti žiedai. Imtum ir čiupteltum, pa- 
uostytum...

Žiūrėdamas, mąstau: kokia tai bran- 
■gi, pilna asmenybė, — visuomenininke, 
.kalbėtoja, rašytoja, gražiai išsišakojusi 
pažangietė. O čia dar štai ir tapytoja. 
Ir paskiau, kitoj vietoj dar užėjau ir Sta- 
nislovaitienės ir jos vertingo vyro — 
daktaro Stanislovaičio dailiškų, meniškų 
kūrinių. Apie tai paskiau.

(b dabar va štai — trečias tapinys, vis 
prie~vietai. Tai jau čia mūsų gabiojo 
daktaro Jono Stanislovaičio kūrinys. Pa
rašas: Kaimas. Taip. Kai įsižiūri, kai- 
jnas. Bet čia polinkis savotiškas. Namai, 
medžiai, kalvelės, kalneliai — vis kaip 
tai lyg kokios kaladės gražiai suglaustos. 
Paskiau pasiteiravau vieno išmanančio 
dailininko, tai ans paaiškino, kad tai esa
ma kubizmo įtakos. Bet čia ne kraštuti
nis, netašytas ir nesuprantamas kubiz-

* mas. Čia jis gana gabiai ir patraukliai 
apipavidalintas. Na, matot, — mąstau 
sau: gydytojas, psichologas, labai užim
tas, o suranda laiko savo talentams ir 
kitais keliais pasireikšti!

Čia pat, ant staliuko gražus vazonas 
su dirbtinėmis gėlėmis. Įmantriai pada
ryta! Spalvoti vilnoniai siūlai suvedžioti, 
apvedžioti aplink tam tyčia rėmus. Ir 
pasidarė gėlės, žiedai, lapai. Meniškas 
darbas. Kieno gi čia būta tokių miklučių 
pirštelių? Parašas: Albina Mikalaus. 
Tai era gi mūs brukliniškė Mikalauskie
nė. Ir tuoj prisiminiau, kad pirm to, ant 
greitųjų, prabėgomis besižvalgydamas, 
pamačiau daugybę Albinos Mikalauskie- 

t nės puikių rankdarbių. Apie tai paskiau, 
ilabar žiūriu to medinio dailaus puodelio

— vazono savotišką grožybę. Rankų dar
bas ir pritikliai nudažytas., Žiūriu, žiū
riu — ir nustebau: nagi stovi parašas: 
Marė Šarkiūnienė, čikagietė — rozlan- 
dietė! Stebuklas ant svieto! Tai Šarkiū- 
nienės esama su meniškais gabumais! Ir 
paskui prisiminiau. Tiesa, kai prieš tre
jetą metų teko'“man su žmona, grįžtant 
•iš Saulėtosięs Kalifornijos, stabtelti tre
jetą dienų Čikagoj, tai sau prieglaudą 
radau jaukioj ir vaišingoj Šarkiūnų so
dyboj, Rozlande. Ir ant stalų, ir ant. lovų, 
ir ant kėdžių — visur akį traukė savęspi 
Šarkiūnienės rankų dailiški siuviniai, 
mezginiai, nėriniai ar dar kaip ten kitaip 
juos pavadintum.

‘ Čia gretimais sugrupuoti net penki 
nedideli atvaizdai. Ne aliejais tapyti, bet 
vandeniniais dažais, o vienas — juody
tu, spaustuviniu juodylų (“printers 
ink”). Visi penki kūriniai išpildyti jau
nutės gabios čikagietės - (rozlandietės) 
Phylis Raisins — Rasinskaitės. Įsižiū
rėjau. Tas, kur juodylu tapytas, atrodo 
kokia tai lyg mašinos ar laivo dalis. Kas 
ypatinga — tai linijų ir bruožų suderini
mas, kad išeina patrauklus vaizdas. Čia 
daugiau fantazija, vaizduotė, bet yra kas 
tokio itin dailaus, meniško, nors tik iš 
vienos spalvos — juodo juodylo sukurta.

Kitas dar labiau žavintis, neapsako
mai maloniai suderintos visokios spalvos,,, 
tarytum kokia vaivorykštė, Laumės juos
ta, drignė. Spalvų ir blizgesio simfoni
ja. Tai irgi fantazija, akvarelė. Bežiū
rint, rodos, lyg tai kokio akvariumo po
vandeninis vaizdas. Tas dažų, spalvų su
derinimas stačiai stebėtino grožio! Čia 
jau talento darbas, artistiškas kūrinys.

Greta kabo to paties dydžio ihgi akva
relė, fantastiškai spalvomis, linijomis, lo
piniais suderintas ąžuolo lapas. Saky
čiau, ’ truputį' kubistiškai, bet įdomiai ir 
atpažįstamai.

Dar viena ir dar įmantriau sukurta 
akvarelė: Vasaros gėlės. Artistė davė 
daug vietos savo jaunutėlei dakiai vaiz
duotei. Gėlės labai egzotiškos, fantastiš
kai suderintos, bet iš viso išeina įdomus 
grožės kūrinys.

O penktas mūs talentingosios meni
ninkės kūrinys — jau visai realus, tik
roviškas, aktualus. Ir spalvos ir visas 
išpildymas, kaip ,įš gyvenimo paimtas — 
paprastas žmogūs, darbininkas, sėdi sau 
atsirėmęs, darbiniais rūbais, pilkoj gy
venimo aplinkoj. Rodos, iš pažiūros, lyg 
ir matytas, pažįstamas žmogus.

Vėl mąstau: talentas — galingas 
veiksnys! Visaip jis pasireiškia. Kad ir 
šita mergaitė: ir piešėja, ir šokėja, ir 
dainininkė, ir rašytoja, ir visuomeninin
ke ir dar daug kas. Daugmeningi žmo
gaus gabumai. Kūrybinės energijos ap-’ 
sireiškimai, išsišakoję, išbujoję vešliai, 
sodriai ir maloniai... Tikras artistas 
randa visokių būdų pasireikšti, vis me
niškai, artistiškai. ,

Na, o čia pat, jaukioj kaimynystėj, 
susispietė keliolika labai rūpestingai alie- 

■ jais tapytų vaizdų ir vaizdelių. Tai mūsų 
gabioji pora — Tamsonai. Abu tik iš sa
vęs, iš savo gabumų pramokę meninin
kai.

Zofijos Tamsonienės aliejais tapyti 
gelių vaizdai. Du skirtingi tapiniai. La
bai natūraliai, labai smulkmeningai iš- 
pildvti. Gyvos gėlės ir tiek. Čia jau ne
ginčijami gabumai... Paskiau, dauge
ly vietų, ant stalų gavau progos gėrėtis 
vis tos pačios gabiosios Tamsonienės mik- 
lučių pirštelių rankdarbiais. Tokia ten 
jų įvairybė, tokia grožybė!

O va, truputį tolėliau — irgi Zofijos 
Tamsonienės — irgi gėlės. Puikus alie
jais tapytas vazonas, pilnas tarytum gy
vų gėlių. Tas smulkmeningumas — ste-f 
bėtinas!

Piešinio apačioj — ant staliuko — 
gražus rankdarbis. Rūpestingai, spalvo
tais siūlais išsiuvinėta priegalvė (pa- 
duškaitė) ir taip pat rūpestingai ir dai
liai mėgsta staltiesė, įmantriais raštais 
išrašyta — spalvotomis figūromis išda-

Vieneri Metai Be 
Povilo Jatulio

Šių metų gegužes 9 dieną sukako vie
neri metai, kai mirė žymus visuomeni
ninkas ir pažangūnas, Povilas Jatulis. 
Jis gyveno ir mirė Stough tone (Mass.), 
palikdamas liūdėsyj žmoną, Marijoną, 
sūnų , seserį Pauliną Šileikienę, ir Lie
tuvoje brolį Juozą.

Povilas Jatulis- buvo vaistininkas. Jis 
tą profesiją pasiekė pats per save, — 
dienomis dirbdamas, vakarais mokyda
masis arba vakarais dirbdamas, o dieno
mis mokydamasis. Tai buvo sunkus ke
lias žmogaus, pasiryžusio pasiekti aukš
tesnio mokslo.
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Tačiau,' Povilas Jatulis nesisiekė 
profesijos tik tam, kad jis galėtų “len
gvai ir ištaigingai gyventi.” Baigęs pro
fesiją, įsikūręs savo vaistinę, pirmiau 
Lawrencuje, o vėliau — Stough tone (ne
toli Bostono), jis sunkiai dirbo, ilgas va
landas buvo priverstas išstovėti savo 
krautuvėje. Turime atsiminti, jog ’šių 
dienų amerikinė vaistinė nėra tik vais
tų pardavykla, — tai krautuvė, kurioje 
parduodami visokį daiktai, gi vaistai te
bėra tik “pridėčkas.”

Povilas Jatulis, , vaistininko profesiją 
baigęs, kiekvieną atliekamą nuo profesi
jos - biznio valandą sunaudojo skaity
mui, rašymui, bei knygų ir visokių žur
nalų rinkimui, gražiam jų sudorojimui, 
kad sukaupus gražų kultūrinį lobynėlį, 
kuriuo galėtų naudotis pats ir kiti, jam 
iš gyvųjų tarpo pasitraukus.

Velionis Jatulis buvo nuolatinis dien
raščio Laisvės bendradarbis. Galiu, be
je, pridurti, kad jis rašė ne tik .dienraš
čiui, Povilas rašė Laisvei dar tuomet, 
kai ji ėjo du kartu per savaitę. Per šū
vi rš 30 metų jis buvo artimas mūsų laik
raščio bendradarbis, rašęs 
ir mokslinėmis, o taipgi 
mis temomis.

Nebuvo to svarbesnio
sąjūdžio, dėl kurio jis nebūtų vienaip 
ar kitaip atsiliepęs, dėl kurio jis nebūtų 
taręs savo kuklaus žodžio.

Svarbesnius visuomeninius sąjūdžius 
Povilas Jatulis nuolatos paremdavo ir 
medžiaginiai.

Įvyks koks nors didesnis progresyvių 
lietuvių suvažiavimas, tai, žiūrėk, Povi
las Jatulis ir prisiunčia čekį su laiške
liu: “Perduokit tam ir tam,—ten, matyt, 
labai reikalinga...”

Povilą Jatulį pažinojau Auo 1914 ar 
1915 metų. Vėlesniaisiais laikais tekda
vo nuolat su juo susirašinėti, apsikei
čiant tuo ar kitu klausimu žodžiu, nuo
mone.

O jeigu jam pasitaikydavo kai kada 
užkliūti į New Yorką, jis visuomet dė
davo pastangų susitikti asmeniškai, pa
sikalbėti, pajuokauti,—prisiminti anuos 
“senuosius laikus.”

Mūsų judėjimas, kaip ir kiekvienas. 
masinis judėjimas, nekartą išgyveno vi
sokių frakcinių kovų, visokių “nesusi
pratimų,” kai kada gan aštrių. Bet Po
vilas Jatulis visuomet “pataikė” eiti iš
vien su teisingą liniją užimančia judėji
mo dalimi, visuomet jis stovėjo su Lais
vės pozicija.

Tai buvo retas Amerikos lietuvių pro
fesionalas, per visą savo gyvenimą pa
laikęs tamprius ryšius $u darbininkų ju
dėjimu !

Išgyvenome be tavęs, Povilai, jau vie
nerius metus, nuolat tave prisimindami.

,Tu ilsėkis ramiai, o mes, gyvieji, dir
bame ir dirbsime tam, kad darbo žmo
nėms gyvenimas būtų geresnis, kad tai
ka viešpatautų, kad visi dirbantieji su
silauktų šviesesnio rytojaus!’ '
✓ Rojus Mizara.

By MILDRED STENSLER
Since this month is definitely taken 

over by the LMS Art Exhibit, herewith 
is your reporter’s birdseye view of the 
show.

It -is a fine show. To the people who 
exhibited their paintings, their sketches 
and their various other handicrafts, goes 
the credit for this great presentation 
now on view at the Lithuanian Liberty 
Home. A few of the exhibitors are pro
fessional artists, but the greatest majo
rity are artists by hobby, which, inci- 
dently accounts for the warmth and na
turalness of this exhibit. >

A good deal of this warmth was cap
tured by Olga Matuck on her canvasses. 
Her oil paintings, displaying wonder
ful tonal quality, were soft and natural.

A very different technique of oil paint
ing was evident in the works of Natalie 
Yasiukynaite. We were frankly fasci
nated by her unusual conception of trees 
and the subtle use of yellows and reds 
in the tree trunks for her wood scenes.

Some very homey pastoral scenes, pro
bably of his native state Indiana, were 
painted by Petras Mockapetris. Three 
of these oils are small and quite appro
priate for hanging in the averagę living
room .

A very different technique of oil paint- 
Lady in Red was exhibited by Lucy Rau- 
duve from Pittston, Pa. Her other pic
ture, Anthracite Sculpture presented a 
contrast by the use of subdued grays.

Showing great promise in a new field, 
that of the oils, is Use Bimba. Use is 
a fabric designer by profession. Several 
of the designs she had created are fra
med and hung alongside of her paint
ings. But further along in our trip 
around the exhibit room, we came across 
a scrap-book of Use’s filled with dozens 
of the most intricate and atrractive de
signs we have ever seen gathered toge
ther in one group.

Another, highly skilled art, that of Li
thographing, was represented by the sev
eral pieces on display by Anna Warnas 
of So. Boston.

Alone in the field of Finger-painting 
was Biruta Villis. This young miss from 
W. Virginia is now a resident of this 
metropolis. Her fingers show dexterity 
not only in the fine graphic arts, but 
also in the culinary art, for Biruta is 
now the chief cook at Liberty Home Res
taurant.

Unfortunately, in one short column it 
is virtually impossible to discuss every 
painting or give credit to every partici
pating artist. To continue for as much 
as space allows this time; the 2 Skučas 
brothers from Newark exhibited 2 un
usual pieces of work. Arthur had worked 
an 8 foot mural in tempera depicting an 
artist at work. Edward’s painting shows 
a semi-impressionistic approach of a 
tragic scene in a steel foundry, but in
stead of using a brush he applied his oils 
with a pallette knife.

Robert Feiferis is a commercial graph
ic artist, but he paints with love and 
care on canvass. His painting of a dis
placed woman is a stirring and effective 
monochrome. . .

A husband and wife team, Mr. and 
Mrs. Thomson, both ardent painters, 
graced the exhibit with a number of fin
ely detailed landscapes and several stu
dies of dogs.- .

That vague form of painting called 
Abstract Art was represented in several 
paintings by Phyllis Rasins of Chicago. 
Her unusual blend of color was striking; 
listening in on the conversations around, 
we heard many explanations of just 
what the splashes of color were supposed 
to represent.

Anticipating these comments from 
public, the LMS Art Exhibit Comm, 
ranged a lecture on Abstract Art
week previous. A young Lith-Am. art- 
its Ad. Reinhardt discussed quite freely 
this controversial art form. According to 
Ad. tone'should not look for objects or 
for a story in an abstract painting. It 
is purely a form of lines and colors.
i This lecture afforded your reporter 
an opportunity to learn a little about the* 
activities of artist Ad Reinhardt. Ad 
has gained a masters degree in Art His
tory. Six of his paintings were exhibited 
at the Worlds Fair. He has had a one- 
man show of his abstract paintings in

\ /
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Plečiamas Liaudies 
Švietimo Darbas

KRETINGA, sausio 28 d.— 
Buržuazinės valdžios metais 
Kretingos apskritis buvo vie
nas iš daugelio apleistų pro
vincijos užkampių. Nepaken
čiamoje padėtyje buvo ir liau
dies švietimo darbas. Pagrin
dinai padėtis pasikeitė įsikū
rus Lietuvoj tarybų valdžiai.

Jei Kretingos apskrityje 
1939 metais buvo tik dvi gim
nazijos su 330 mokinių, tai 
dabar yra keturios gimna- 

. zijos ir šešios progimna
zijos su 2,500 mokinių. Pasku
tiniais buržuazinės valdžios 
metais apskrityje buvo 133 
pradinių mokyklų komplektai 
su 850 mokinių — dabar pra
dinių mokyklų skaičius pakilo 
iki 202 ir mokinių skaičius * 
jose siekia iki 5,922.

Vokiškieji okupantai išbėg
dami sunaikino Skuodo vals
čiaus gimnaziją. 1948 m. 

'gimnazija buvo atstatyta. 
Tam reikalui tarybų valdžia 
išskyrė milijoną rublių lėšų. 
Gimnazijoje veikia astuonios 
klasės. Įrengtos sporto ir su
sirinkimų salės ir raudonasis 
kampelis. Veikia centrinis 
apšildymas, vandentiekis ir 
kanalizacija.

švietimo Ministerijos nuro
dymu Kretingos . apskrities 
liaudies švietimo skyrius pro
jektuoja įsteigti dar 16 pro
gimnazijų. Tai užtikrins ke
turių vidurinės mokyklos kla
sių privalomą apmokymą. Vi
durinių mokyklų atstumas bus 
ne didesnis kaip 8 kilometrai.

Praėjusių metų rudenį prie 
12 apskrities pradinių moky
klų buvo atidaryti kursai ma
žaraščiams ir beraščiams. Ar
timiausiu laiku tokie kursai 
dar bus Įsteigti prie Lenkimų 
ir Palangos valsčiaus pradinių 
mokyklų.

Darbėnų valsčiuje bendro 
lavinimosi ratelis yra įsteig
tas prie “Tarybinio pirmūno” 
kolektyvinio ūkio. Jame mo
kosi apie penkiolika kolekty
vinio ūkio valstiečių. Ratelio 
narys, buvęs bežemis, dabar 
“Tarybinio pirmūno” kolekty
vinio ūkio valstietis, Kairys 
sako:

—Niekad netikėjau, kad 
kada nors galėsiu mokytis. 
Tarybų valdžia man suteikė ir 
tai. Ir ne tik man. Mokosi 
taip pat- ir kiti šio kolekty
vinio ūkio valstiečiai: Eitavi-’ 
čius, Mockus, čevskis, buržua
zinės valdžios metais buvę 
samdiniai ir beraščiai.

Tokie kursai veikia šio vals
čiaus Laukžemės ir Akmena- 
lės apylinkėse.

šiomis dienomis tokie kur
sai suorganizuoti . Mosėdžio 
valsčiaus Mikulčių kaimo Ju
lijos žemaitės vardo kolekty
vinio ūkio pradinėje mokyklo
je. Jiems vadovauja moky
toja Kontrimaitė. Artimiausiu 
laiku bendro lavinimosi rate
lis bus įsteigtas ir prie Kre
tingos valsčiaus “Pergalės” 
kolektyvinio ūkio.

A. Kairys.
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bintą. Tai D. Degutienės, filadelfietės 
grožiniai rankdarbiai.'

(Daugiau bus)

Juliaus Janonio
Memorialinis Muziejus

ŠIAULIAI, Vas. —Kuria
mas Juliaus Janonio memori
alinis muziejus Šiauliuose. Jį 
numatoma įrengti Vilniaus 
gatvėje — namuose, kur gyve
no Janonis, kai jis lankė Šiau
lių gimnaziją. šiuo metu 
komplektuojami eksponatai— 
liaudies mylimo poeto kūrinių 
rankraščiai, pirmieji jo poe
zijos leidiniai, jo laiškai ir 
kit.

Kuršėnų Apskrities
Laikraštis

KURŠĖNAI, vas. 3 d.—Ap
skrities skauda pagausėjo dar 
vienu savo nariu. Išėjo Kur
šėnų apskrities laikraščio “Ko
munizmo keliu” pirmasis nu
meris. B. Boreikaitė.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, J
Lithuanian Daily)
Šešt., Geguž. 14, 1949

JA

v

f * i '%'-

♦
t

/Ai i Irt' ■■ a Ml HMMI I
*- > ■&*. ,ft ‘i t, ■ t (»». ■ a, * * j.

' lygaus»

H

E
V’, J

H B į q
•OI
.JO
O

■ M '



J. Macijauskas

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

(Pabaiga)
Balandžio mėn. 21 d. mūsų būrys at

vyko į frontą, bet į Vilnių mes jaume- 
galėjome patekti, nes balandžio mėn. 18 
d. jį užėmė baltieji lenkai. Mums teko 
su jais kautis ties Nemenčine. Šis ba
ras niekieno nebuvo dengiamas. Tik ant
rą dieną čia atvyko Smolensko batalio
nas, kuris vėliau kovėsi šalia mūsų.

Kadangi mūsų būrys nebuvo pakan
kamai kariškai pasirengęs, *be to, mums 
trūko artilerijos, priešas mus nubloškė 
iš Nemenčinės į Pabradės rajoną, kur 
vyko* įnirtingos kautynės. Ten atžygiavo 
ir latvių pulkas. Šiuose mūšiuose žuvo 
daug mūsų žmonių. Atsižvelgiant į sun
kią padėtį, susidariusią užnugaryje, ir 
į reikalą sustiprinti tarybų valdžią vie
tose, mūsų būrys Švenčionyse buvo išfor
muotas ir likę komunistai buvo nusiųsti 
į senąsias darbavietes.

Žemės klausimas ir jo teisingas iš
sprendimas buvo vienas svarbiausių aps
kričiai iškeltų uždavinių, nes nuo to pri
klausė tarybų valdžios sėkmė vietose. 
Dėl vadovybės padarytų klaidų spren
džiant agrarinį klausimą, eilėje atvejų 
negavo žemės tie sluoksniai, kurie ypa
tingai buvo jos reikalingi ir troško jos, 
kaip samdiniai ir varguomenė. Tai ne
galėjo neatsiliepti neigiamai dalies gy
ventojų nuotaikai. Antra vadovybės klai
da buvo prileista renkant vietines tary
bas. Balsavimo teisė nebuvo suteikta ne 
tik vidutiniams valstiečiams, bet dargi 
daliai varguomenės: Aišku, kad ir tai ne 
mažiau veikė gyventojų nuotaiką, net ir 
kai kurie komunistai buvo šio sprendi
mo užgauti. Atsimenu, kaip į mane, kaip 
į valsčiaus partinės organizacijos sekre
torių, kreipėsi kai kurie komunistai, 
skųsdamiesi, kad jų tėvams atimta bal
savimo teisė.

Visas šias vadovybės prileistas klaidas 
priešai panaudojo savo kontrrevoliucinė
je propagandoje prieš tarybų valdžią.

1919 m. balandžio — gegužės mėn. 
kontrrevoliucija pasidarė ypatingai ak
tyvi ir labai pavojinga jaunajai Tarybų 
respublikai. xLietuvos buržuazija, pati 
nebūdama stipri ir nerasdama paramos 
plačiųjų liaudies masių tarpe, pasinau
dojo reakcingiausiomis vokiškojo impe
rializmo jėgomis. Reakcinių vokiškųjų 

'jėgų padedama, Lietuvos buržuazija 
pradėjo negailestingai malšinti socialisti
nę revoliuciją Lietuvoje. 1919 m. birželio 
mėn. buržuaziniai nacionalistai, vokiečių 
padedami, užėmė Rokiškį.

Baltieji lietuviai suėmė daugelį ap
skrities korriunistų, kuriems nepavyko 
pasitraukti. Aš taip pat buvau suiįntas 
kartu su kitais 8 apskrities komunistais 
— drg. drg. Brožaniu, Bisliu, Mackevi
čium, Macijauskaite ir kitais. Visus su
imtuosius nuvarė į Kruonio dvarą. Se
kančią dieną atvedė dar penkis komu
nistus iš kitų valsčių, jų tarpe buvo du 
valsčių vykdomųjų komitetų pirminin
kai. Mus teisė 2-jo Lietuvos baltagvar
diečių pulko lauko teismas, susidėjęs iš 
5 karininkų, seržanto ir kareivio, daly-, 
vaujant kunigui ir pirmininkaujant ži
nomajam kraugeriui pulkininkui Glo- 
vackiui. ~Į

Prieš teismą vyko tardymas, kurio me
tų negailestingai mušė. Teisėjai žinojo, 
kad mes esame komunistai, nes turėjo 
visų apskrities ir valsčių komunistų są
rašus ir ten buvo išdavikas, buožės sū
nus, seniau dirbęs valsčiaus vykdomaja
me komitete. Mums nebuvo prasmės iš
siginti. Ypatingai jie domėjosi tais ku
riems pavyko išvykti arba pasislėpti. Jie 
taip pat siekė, kad mes atsisakytume sa
vo įsitikinimų. Žmonės elgėsi teisme la
bai tvirtai. |

Pirmas buvo pašauktas pienas vals- 
• čiaus vykdomojo komiteto pirmininkas, 

kuris grįžęs po kelių minučių, pranešė, 
kad nuteistas sušaudyti. Po jo buvo iš
vestas antras valsčiaus vykdomojo ko
miteto pirmininkas, kuris taip pat bu
vo nuteistas mirti. Po jų išvedė mane, 
todėl aš buvau jau pasirengęs. Teisme 
man pastatė beveik tuos pačius klausi
mus, kaip per tardymą, klausė, kur Ro
kiškio partinės organizacijos vadovai, ar 
aš neatsisakau savo įsitikinimų. Teismas 
mėgino mane įkalbinėti, kad aš esąs jau
nas, suvedžiotas ir kad, atsisakydamas 
savo pažiūrų, būsiu išteisintas. Gavęs į 
visus savo klausimus neigiamus atsaky

mus, teismo pirmininkas davė sargybi
niui ženklą ir mane nuvedė eglės link. 
Aš buvau įsitikinęs, kad mane sušaudys. 
Bet aš buvau tiek įtūžęs dėl viso, ką man 
teko matyti ir išgyventi, kad visai ne
jaučiau badmės ir buvau tam pasiren
gęs.. Aš net nustebau, kai mane grąžino 
atgal į teismą. M'an pranešė' nuosprendį, 
kad aš nusipelnęs mirties bausmės, bet, 
atsižvelgiant į mano jaunumą, mane nu
teisė 10 metų įkalinimo. Likę draugai 
taip pat buvo nuteisti įvairius terminus 
kalėti, o sesuo — 25 rykščių. Po teismo 

" visų gyventojų akyse nuvedė sušaudyti
2 komunistus — valsčių vykdomųjų ko
mitetų pirmininkus. Prie jų puolė jų 
žmonos ir vaikai, bet kareiviai juos nu
ginė ir mušė buožėmis. Gyventojams 
daugiau paveikti, pradėjo vykdyti nuo
sprendį mano seseriai — pliekti ją rykš
tėmis. Ir čia prasidėjo verksmai, dejavi
mai, ašaros ir kraujas.

Šio klaikaus slogučio niekuomet nega
lima užmiršti. Tuo momentu mes nie
ko nejautėme, išskyrus karštą neapy
kantą ir kerštą priešams. Mus nugabeno, 
į Panevėžio kalėjimą. Kelyje mums teko7 
patirti palydovų ir vietinės policijos' pa
sityčiojimą, įžeidimus ir mušimą. Bet 
visa tai blanko, palyginti su tuo pasity
čiojimu, sauvale ir smurtu, kuriuos mes 
radome Panevėžio kalėjime.

Ypatingai siautė miesto komendantas 
ir jo padėjėjai. Jie kiekvieną dieną lan
kydavo kalėjimą, įėję į kamerą be jokios 
priežasties užpuldavo pirmą pakliuvusį 
ir iki sąmonės netekimo sumušdavo savo 
rimbu. Po tokio apsilankymo kamerose 
daugelis sukruvintų politinių kalinių gu
lėdavo ant narų ar po jais, keletą dienų 
negalėdami atsikelti. Vakarais komen
dantas savo ’nuožiūra, be teismo ir tar
dymo, išvesdavo ir. sušaudydavo paskirus 
tardomus politinius kalinius. Maistas bu
vo'ypatingai blogas, du kartus per die- 
ųą duodavo pilną kirminų pliurzę ir ma
žą kepaliuką duonos.

Toks žiaurus, pasityčiojantis kalėjimo 
režimas, kuris nuvargindavo, pakirsda
vo jėgas draugams, o daugelį nužudė, 
dar labiau mus užgrūdino ir stiprino ne
apykantą priešams bei siekimą kovoti 
dėl bolševikų partijos reikalo, dėl naujo 
laimingo gyvenimo. -

1920 m. sausio mėn. pirmosiomis die
nomis, partijos ir tarybų vyriausybės 
rūpinimosi dėka, mes, 25 žmonės, buvo
me iškeisti. Tuo būdu mes vėl galėjome 
įsijungti į aktyvią kovą dėl partijos rei
kalo. 

i

Daugiau kaip dvidešimt metų Lietu
vos darbininkų klasė ir darbo valstiečiai, 
nepaisydami savosios ir užsienio^buržua- 
zijos priespaudos ir išnaudojimo, sunkio
mis aplinkybėmis, Lietuvos komunistų 
partijos (bolševikų) vadovaujami, įkvėp
ti tarybų valstybės pergalių, kovojo sme- 

x toninio buržuazinio režimo išnaudotojų 
klasėms nuversti ir tarybinei valstybei ’ 
atstatyti. Visuose kovos etapuose išsiva
duoti iš vidaus ir užsienio išnaudojimo 
jungo Lietuvos darbo liaudį visaip rėmė 
ir palaikė didžioji rusų tauta.

1940 m. Lietuvos darbo liaudis, vado
vaujama Lietuvos komunistų partijos 
(bolševikų), nuvertė nekenčiamą fašisti
nę dvarininkų, buržuazijos ir buožių val
džią ir įkūrė darbo liaudies valdžią — 
tarybų Valdžią.

Šiuo metu, remdamasi Tarybų Sąjun
gos pagalba, Lietuvos liaudis sėkmingai 
atkuria vokiškųjų okupantų sugriautą 
liaudies ūkį ir stato naują, šviesų, lai
mingą gyvenimą Tarybų Sąjungos tau
tų šeimoje.

Džiugu ir malonu, kad ta kova, kurią 
1918—1919 m. ir vėliau kovojo Lietuvos 
darbininkų klasė ir darbo valstiečiai dėl 
tarybų valdžios ir tos kovos aukos nenu- . 
ėjo veltui.

Didinamas “Rinąuvos” 
Pajėgumas (

KAUNAS, vas. 3 d.—Alic- 
jaus-muilo kombinatas “Rin
gu va” gavo transportą naujų, 

* broliškųjų respublikų įmonių 
gamybos mašinų - separato
rių, šutyklą, lųkštenimo maši-' 
na ir kt. Artimiausiu laiku 
šie įrengimai bus sumontuoti 
kombinato cechuose. Fabriko 
pajėgumas bus padidintas 30- 
40 procentų.

Meno Skyriaus Dalis
LMS News and Views

(Tąsa nuo 3-čio pus.) 
the Brooklyn Museum, while several 
more of his works are in the permanent 
art collection of the Philadelphia Mus
eum. He was on the art-staff of N. Y. 
P.M. newspaper for several years, 
where he had the reputation of being, the 
only newspaper artist to use the college 
technique in newspaper work. Among 
other things, he has illustrated many 
books. He is particularly proud of being 
asked to illustrate the pamphlet The 
Races of Mankind. Above teh doorway, 
at the LMS Art Exhibit, is an example 
of a Reinhardt’s abstract painting. Look 
long and hard at, this creation of extra
ordinary line and color.

A. Gilman, well known for the car
toons he has drawn for this publication 
showed us still another of his accomplish
ments — a mastery of the old art of 
woodcarving. He. has exhibited some 15 
figures of known personages such as Jo
nas Kaškaitis, “Senas Vincas,” the for
mer Mayor LaGuardia etc. Even though 
Mr. Gilman used the same whittling 
style in all of his carvings, and despite 
the diminutive size (they weren’t any 
more than 6 inches high) he has an un
canny knack of making each individual 
recognizeable.

We were quite taken back upon find
ing so much creative work coming from 
the hands of 2 such busy people as Dr. 
and Mrs. Staneslow of Conn. Both paint 
very pleasant and restful landscapes. 
The doctor has also turned his hand to 
leather making and woodcarving. All of 
which proves that it is usually the bu
siest people that make the time for crea
tive hobbies, and thereby carve a richer 
and more satisfying life.

Showing some excellent charcoal stu
dies was a young 17 year old miss Jen
nie Kulbis from Johnson City, N. Y. and 
14 year old N. Yankus. In the younger 
group of enthusiasts were Jean Jocis, 
Christina Petrow and Kenneth Stensler.

Photography was x represented by 
Brooklyn’s George Klimas. He had a 
fine display of colored pictures.

PITTSBURGH, PA.
LDS 8-tog Apskrities 13-tos 

Konferencijos Protokolas

While the walls of the Exhibit hall 
belqnged to the painter, the tables were 
taken over by the artists who ply the 
needle. The pieces are too numerous to 
mention separately, but in a general way 
we must add that all were fine selected 
pieces of needlework.

Crocheted bedspreads and tablecloths 
were exhibited by Mrs. O. Venckus and 
Mrs. Thomson. Other crocheted pieces, 
scarves and afghans were the work of^ 
Angeline Klimo and Suzan Kazokytė. 
Dainty laces and doilies by Marcella 
Yakstys and Mrs. P. Bechis, numerous 
articles of the most intricate needle weav
ing by Albina Mikalaus and Ona Stasai- 
tienė, who, incidently, is well along in 
her eighties, were met with ohs and ahs 
from the viewers. More scarves and pic
tures Embroidered in hundreds of colors 
were the work of Anna Bayer and Ma
ria Vaidžiulienė. Exhibiting also various 
pieces of handiwork were Domicėlė 
Raymond from Hartford, Conn., Adele 
Tvarijonienė and Pauline Jasilionienė 
from Binghamton, Konstancija Atkočiu- 
tė and Mrs. Zelner.

Mrs.' Ona Pabalienė sent in several of 
her colorful loom-woven rugs, while from 
Lithuania there were several more ori
ginals of home loomed cloth and towel
ing.

Another large table held various knick- 
knacks, carvings, colored Easter Eggs, 
ceramics, painted dishes and metal-work. 
Today marks the formal closing of the 
Exhibit. The LMS Committee wishes to 
take this opportunity to thank all who 
loaned out their prized pieces of handi
work, who painted special pictures for 
the showing, who worked to collect and 
maintain, and all who visited and con
tributed to the upkeep of the exhibit. I 
am sure we all are the richer for the 
experience.

A Note of Explanation
Many of the readers of this paper may 

be wondering what happened to the pro
posed trip of the Newark Sietyno Chorus 
to concertize in Canada. We were all 
shocked to hear that the hall where the 
concert was to be held burned down. 
Since there wasn’t another appropriate 
hall available, the concert was postponed 
for the next season.

In the meantime, the Sietyno Chorus, 
is preparing a Grand Concert for May 
14, to celebrate their 35 year Jubilee.

Detroit, Mich.

Balandžio 24-tą d. įvyko 
LDS 8-tos apskrities konfe
rencija, LDS 142-ros kuopos 
name, West Carson St., Pitts
burgh, Pa. Kadangi nei pir
mininko, nei jo pagelbininko 
nebuvo, tai susirinkimą atida
rė fin. raštininkas d. A. Pi
piras. T mandatų komisiją pa
kvietė dd. U. Načajienę ir C. 
Stašinsky. Konferencijos pir
mininku buvo’ išrinktas d. J. 
Mažeika, jo pagelbininku d. 
C. Stanšinsky. Raštininku— 
A1 e x. She rb i n.

Kol mandatų kohiisija su
tvarkė mandatus, pirmininkas 
pakvietė D. Lekavičių ir C. 
Stašinsky pakalbėti, kurio 
kalbėjo apie LDS reikalus. 
Mandatų komisija, pranešė, 
kad konferencijoj dalyvavo 
12-ka delegatų nuo 5-kių 
kuopų, priskaitant 5 komite
to narius ir 8 svečius, sudarė 
25 y patas.

Delegatai buvo sdkančių 
kuopų; 10-tos kp. iš New 
Kensington C. Stašinsky- ir S. 
Martin k us; 98-ta kuopa pra
nešė, kad delegatas apsirgo, 
142-ros kp., West Carson St., 
Pgh., Pa.—J. Mažeika, J. Lu- 
ban, V. Shcrbin, J. Yablons- 
kis, J. Kvedaras ir Alex Sher- 
bin; 146-tos kp., Pgh, Pa. — 
Jonas Urbonas; 160-tos kp., 
N. S. Pgh, Pa.—Jurgis D. Le
kavičius ir K.iBogužis; 157- 
tos k p., Cudahy, Pa.—Ursula 
Načajienė.

Mandatų raportas tapo pri
imtas. Buvo skaitytas perei
tos konferencijos protokolas 
ir tapo priimtas, taip, kaip 
skaitytas. Apskrities komite
to raporte d. A. Pipiras--pra
nešė, kad turėjo vieną koncer
tą ir vieną vakarienę surengę.

Įplaukų buvo $848.94, išlai
dų $659.97. Pas iždininką 
randasi $188.97. Raportas 
tapo priimtas.

Kuopų raportai sekanti :•
10-ta kuopa pranešė, kad 

gavo 3 naujus narius, 2 išsi- 
braukė, vienas mirė. Dabar 
turi 51 suaugusių, 3 vaikų 
skyriuj, viso 54-rius narius. 
Išaukavo svarbiems reikalams, 
priskaitant delegatų lėšas, 
$350.92. Pinigų ižde randa
si $2,837.48. 98-ta kp., Wa
shington, Pa/, pranešė per 
laišką, kad kuopa turi 37 na
rius ir ižde randasi $300.37.

142-ra k p. pranešė, kad ga
vo vieną narį, suaugusių turi 
63, jaunuolių 8. Viso turi 71’ 
narį. Pinigų turi $38,000. Au
kavo $160.-

146-ta kuopa pranešė, kad 
ižde turi $8. .

157-ta kp. pranešė, kad 
kuopa gavo 11 naujų narių. 
Viso narių turi 56. Turto turi 
$500.

160-ta kp, pranešė, ka.d•ga
vo 5 naujus narius, dabar na
rių turi 70. Išaukavo svar
biems reikalams $60. ' Ižde 
turi' $3,643.10.

Nuo 5-kių kuopų raportų 
pasirodo, kad gauta 20 naujų 
narių. Viso narių randasi 
288. Aukuota $570.92. Pri
dėjus 6-tą k p., pinigų randa
si $45,288.95.

Nutarta surengti pikniką 
birželio mėnesį. Darbas ąt- 
likti pavesta komitetui. Nu
tarta duoti $25 dovaną kuo
poms, kurios pirmiau išpildys 
narių gavimo kvotą, maž 
daug po' $5, ar daugiau, pa
gal komiteto nuožiūrą.

Nutarta aukuoti LDS palai
kymo organo “Tiesa” $25.

Nutarta aukuoti dienraščįui 
“Vilnis” šėrininkų, suvažiavh

mui $10.
Šiems metams komitetas iš

rinktas iš sekančių draugų :
A. Pipiras, J. Urbonas, Jur

gis Lekaviče, St. Ivanauskas, 
U. Načajienė, D. P. Lekaviče 
ir M. Paulauskas. Buvo pa
keltas klausimas apie civilių 
teisių reikalus. Draugai sau- 
'noriai aukavo po $1. Viso 
suaukuota $19.

Pirm J. Mažeika uždarė 
konferenciją kaip 6:10 vaka
re.

.♦ f Konferencijos Pirm.
JUOZAS MAŽEIKA. 

Konferencijos Rašt.
ALEX SHERBIN

“Indžionkšinas” Prieš 
Pagerinimą Mokyklų

Apskrities teisėjas išdavė 
indžionkšiną prieš Detroit 
miesto piliečių nubalsuotą pa
tvarkymą D, pagal kurį siū
loma uždėti po $2.50 mokestį 
ant kiekvieno $1,000 nejudi
namo turto, o pinigai turi ei
ti pataisymui ir naujų moky
klų statymui.

Teisėjas O’Hara nepaiso, 
kad Detroite trūksta moky
klų, kad Wayne universitetas 
apleistas, kur mokiniai pri
versti mokytis buvusių tur
tuolių arklių stalnėse.

Seimelis teisėjui O’Hara pri
dėjo $18,500 algos į metus 
laiko, tai tas jam patiko, bet 
kad būtų sukelta pinigų mo
kyklų reikalams, tai jis prie- r, 
šingas ir išdavė pastovų drau- 
dima.4-

Virš mėnesis laiko atgal 
Woodward gatvės viename re
storane savininkas paėmė 
perdaug nuo negro valgytojo. 
Bet- valgytojas pirma sumokė
jimo pasišaukė policiją, kad 
būtų liudininkai, kiek jis su
moka. Valgyklos savininkas 
už lašinėlius su dviem kiauši
niais, stiklą pieno ir stiklą 
tomatų syvų paėmė $5.46.

Dalykas atsidūrė teisme. 
Valgyklos savininkas buvo nu
teistas 30 dienų į kalėjimą. 
Bet advokatai pareikalavo * 
naujo teismo, nes būk valgy
klos savininkas nežinojęs tai- ♦ 
syklių. Naujame teisine val
gyklos savininkas išteisintas, 
nes valstijos prokuroro pagel- 
bininkas nedarė spaudimo 
valstijos teisių apgynimui ir 
prasikaltėlio kaltinimui.

Jiems viskas tinka kovoje 
prieš progresyvius. Visi pa
mename, kaip dar neseniai 
reakcinė spauda, jos tarpe ir 
lietuvių socialistų, klerikalų, 
tautininkų tvirtino, kad Ame
rikoj “komunistai dirba už 
auksą, gautą iš Maskvos.”

Dab^Y Washingtone Michi
gan valstijos senatorius Ml’. 
Ferguson surado ką kitą. Jis 
jau tvirtina, kad komunistai 
milionus dolerių siunčia į 
Maskvą. Matote, kokis jų 
proto sumišimas, tai “iš Mas
kvos gauna,” tai “į Maskvą 
siunčia.”

Na, tai festivalis praėjo. 
Daugelis mūsų miesto lietuvių 
abejojo, ar festivalis pasiseks. 
Buvo negeistinų spėliojimų. 
Na, o pavykęs festivalis pa
rodė, kad kas abejojo, tai tie 
labai klydo. Festivalis labai . 
gerai pavyko. Politicus.

Tokio. — Japonų valdžia 
paskelbė, kad pernai 1,700,- 
000 padaugėjo Japonijos! 
gyventojų skaičius.

KINIJA
Tuojau Įsigykite Brošiūrą

“KINIJA ŽENGIA Į LAISVĘ”
*»

Dienraštis Laisvė išleido naują brošiūrą apie Kiniją. 
Ten nurodoma apie Kinijos pramones, gamtinius turtus, 
jos žmonių ilgų metų kovas už laisvę. Knygutę užvardy- 
ta KINIJA ŽENGIA Į LAISVĘ, parašė D. M. šolomskas* 
puslapių 32, kabia 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 aukštesnes 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
suomene 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. v

Su užsakymais prašome kreiptis:
LAISVE

427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
.......  ................................ ................ ........................ . , j
4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Gcguž. 14, 1949



Dorchester, Mass.
Sukanka Metai Laiko

Gegužės 27 d., 1948 me
tais, atsiskyrė iš gyvųjų tarpo 
Rokas Perniek as. Rokas paė
jo iš Lietuvos Meškučių para
pijos, Joniškio apskrities. Bu
vo kilęs iš neturtingos šeimy
nos, nes jo tėvas buvo rank- 
pelnis — medžio meistras. 
Jis neuždirbo užtektinai, kad 
savo šeimyna galėtų užlaikyti.

Todėl Rokui paaugus teko 
eiti pas ūkininkus tarnauti, 
kur jis pajuto skriaudas nuo 
pat jaunystės.

Prasidėjus 1905 metų revo
liucijai prieš carizmą, Rokas 
pradėjo dalyvauti skriaudžia
mųjų pusėje. Jis gaudamas 
nelegalės literatūros patsai 
skaitė ir kitiems davė. Už 
tai pačių lietuvių buvo įskųs
tas- caro žandarams. Buvo 
daromos kratos pas jo seserį, 
žandarai norėjo jį areštuoti, 
bet velionis "‘svečius” pajuto 
laiku ir užlipęs ant stogo įlin
do į kaminą . Jis kamine ka
bojo. nugara ir kojomis į jo 
sienas įsirėmęs. Laike kratų 
girdėjo lietuvių kalboj : ‘‘Mes 
tikrai matėme, kad jis čia 
atėjo, bet kaip gi to r. . . ne
matėme išeinant?”

žandarams išvykus, Rokas 
pasitarė su savais ir supra
to, kad jau jam Lietuvoj vie
tos nėra, kad reikia dumti į 
Ameriką. Kol viskas buvo pa
ruošta išvažiavimui, tai velio
nis pasislėpė Šiauliuose pas 
savo tetą, kuri išvakarėse An
tro Pasaulinio Karo jau mi
nėjo 115-kos metų gyvenimo 
sukaktį.

Atvykęs į Ameriką, Rokas 
pirmiausiai apsigyveno Pitts- 
burgho, Pa., apylinkėje; dir

CHARLES J. ROMAN

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH A VE./ BROOKLYN 20, N. Y,

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

telefonuokite:
- SHoreroad 8-9880 .

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

__ „ Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį

4 EVergreen 7-4774

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

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

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

bo prie kalvių. Vėliau atvyko 
į Massachusetts valstiją\ kur 
išgyveno 40 metų ir aktyviai 
dalyvavo politiniame veikime. 
Priklausė prie, socialistų 66- 
tos kuopos pirm sąjungos ski
limo. Po įvykusio skilimo ak
tyviai politiniame veikime 
kaip ir nedalyvavo, bet buvo 
kairiųjų įsitikinimo iki pat 
mirties.

Rokas buvo taikus ir kan
trus žmogus. Per daugelį 
metų jis buvo valdybose Vy- 
tauto Balso, Labdarybės, Sū
nų ir Dukterų draugysčių ir, 
rodosi, Literatūros Draugijos 
kuopoj. Buvo literątųros rė
mėjas ir platintojas. Dauge
lį kartų • išdalindavo žmo
nėms laikraščių ir brošiūrai- 
čių veltui, išleistų Kovos ir 
Keleivio.

Per pastaruosius 25 metus 
Rokas buvo biznyje, kaipo 
dažytojas ir karpenteris. Dir
bo sunkiai. Pasirgęs trumpai 
ir mirė. Paliko dideliame nu
liūdime žmoną — Minola ir 
dvi mažametes dukreles—Li
liją ir Violet. Velionis bu
vo nuolatinis dienraščio Lais
vės skaitytojas per 20 metų. 
Ir jo vardu Laisvė ir dabar 
tebeina į velionio buvusius 
namus. ’ ,I

Jau saulė nusileido
Už žalios girelės.
Nebegrįžta iš darbo 
Mylimas tėvelis.

Neglosto dukrelių 
Gelsvųjų kaselių, 
Neglaudžia prie krūtinės, 
Nebučiuoja veidelių...

M f L.

Edward Cronell, 64 metų, 
elektristas, mirė prie auto 
vairo Yonkers’e. Jo mašina 
nušoko nuo kelio ir sustojo at
simušusi į medį. '

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

San Francisco, Cal.
Aptaksuos Sportininkus

Kalifornijos valstijos seime
lis susirūpino, kaip surinkti 
daugiau pajamų dėl valstybi
nių įstaigų. Sumanė, kad rei
kia gerokai aptaksuoti arklių 
lenktynių rengėjus. Tas trum
pu laiku Įeis į galią, nes jau 
pasirašė Kalifornijos guber
natorius Warren.

Arklių ‘Teisininkai” (savi
ninkai) turės mokėti į metus 
$1,000 už laisnes ir 5% už 
kiekvieną paskirą įeigą.

Man rodos, kad niekur nė
ra taip išsiplėtojęs arklių 
lenktynių šmugelis, kaip Ka
lifornijoj, nes čia patogus 
klimatas žiemą ir vasarą. To
dėl veik apskritus metus esti 
arklių lenktynės. Taipgi ne
trūksta ir dykaduonių, kurie 
praleidžia savo liuesą laiką 
žiopsodami ir lažybas dėda
mi, kuris arklys^ pirmiau iš
bėgs.

Kai)) daugelį žmonių su 
tuščiais dalykais apkvaišina, 
taip ir su arklių lenktynėmis 
didelė dauguma žmonių yra 
taip apkvaišinti, kad ne tik 
sudeda savo paskutinį dolerį 
dėl lažybų, kuris arklys pirma 
išbėgs, bet net įbrenda į di
le skolą, tikėdami laimėti ge
roką sumą pinigų. Verta pa
žymėti, kad ir lietuvių yra ge
rokai įsimylėjusių į tą taip va
dinamą sportą.

< ★
Tarpe Lietuvių

Man gyvenant San Francis
co jau du sykius buvo proga 
nuvykti svečiuotis pas drau
gus Karosus San Leandro, 
Ten nuvykus labai yra malo
nu praleisti liuesą laiką. J. 
Karosas yra sugabus medžio
klės sportininkas ir liuosu lai
ku mėgsta svečius pavaišinti. 
Draugė Karosienė visados 
maloni su draugais, moka 
gražiai priimti svečius, taipgi 
abu Karosai turi didelį gabu
mą, kaip auginti ir užlaikyti 
žolynų nepaprastai puikų dar
želį (kvietkyną). Ten ran
dasi taip aukštai ištobulintų 
žolynų, vaisių ir įvairių gra
žumynų, kokių net sunku bū
tų atrasti specialiuose kviet- 
ky nuošė. ’ j

Per porą sekmadienių pris
ėjo susieiti ir draugiškai pra
leisti laiką su Frank ir Ma
ryte Strausais. Kaip jau dau
gumai yra žinoma, d. Marytė 
Straus užlaiko savo puikią 
plaukų taisymo įstaigą.

Draugas F. Straus yra spe
cialistas automobilių vairuo
tojas ir savo liuosu laiku sve
čius puikiai pavežioja po. gra
žias vietas, po puikiai žydin
čius laukus ir miestelius.

Sykį išvažiavę iš miesto su
manė pavažiuoti į Santa Ro
sa miestelį ir aplankyti LLD 
narį d. Kisielių Solomo apskri
ties ligoninėj. Vaitojant 
pro šalį vieno puošnaus mies
telio draugė Sutkienė užpra
šė Franuką pasukti biskelį į 
šalį ir aplankyti senus san- 
franciskiečius Zalbgus.

Draugai Zalogai turi mažą 
ūkį šalia Petaluma miestelio. 
Ten per pusvalandį laiko la-t 
bai draugiškai pasikalbėjom 
su Zalogais. Jie ten gyvena 
labai puikiai ir linksmai.

Nuvykę į Santa Rosa ligo
ninę radom d. Kisielių gero
kai sustiprėjusį, ir mano, kad 
ne po ilgo sugrįš į savo na
mus.

Pas Draugus Norkus
Juo daugiau tenka susitik

ai draugus Petrą ir Agotą 
Norkus, tuo darosi draugiškes
ni. Drg.-Norkai yra profesi- 
jonališki siuvėjai nuo senų 
laikų ir pittsburghiečiams bu- 
•vo gerai žinomi veikėjai. Da
bar gyvena .savo jiame 3841, 
24th Sts užlaiko siuvimo 
įstaigą ir daro gerą- pragyve
nimą.

Apie Drg. Mugianiųs
Šios apylinkės lietuviai tu

ri kuo pasigėrėti, kad turi to
kius draugus, kąip Mygiamus 
ir G. E. Lap.enus . Oaklande. 
Draugai Mugianiai kurį laiką 

užlaikė automobilių apsaugos 
agentūrą. Draugai A. K. 
Mugianiai ir Lapenai daug 
prisideda prie šios kolonijos 
lietuvių veikimo.

Alvinas.

Frackville, Pa.
Labai mažai matosi žinių iš, 

šio miestelio, nors apskait- 
liuojama, kad čia randasi 
apie 350 lietuviškų šeimynų, 
čia nebuvo išsivystęs kiek 
bent stipresnis darbininkiškas 
judėjimas, nors žmonės visa
dos dirba daugiausia sunkias 
darbus. Miestelis, turintis 
apie 12,000 gyventojų, yra, 
taip sakant, naujovinis. 40 
metų atgal, kada man teko 
gyventi toj apylinkėj, tai bu
vo “pečė,” buvo tik keletas 
namukų. Dabar išaugo į pu
sėtinai gražų miestą, yra ke
lios dirbtuvės, kaip tai, marš
kinių ir dresių, kur mainierių 
dukterys gauna darbus, čia 
žmonės dirba išimtinai anglių 
kasyklose.

Čia yra daug ir lietuviškų 
biznierių, kaip tai, grocernin- 
kų ir bučerninkų, o daugiau
sia, tai galiūnų, kurių iš viso 
randasi net 22. Čia randasi 
pragarsėjusi lietuviška duon- 
kepykla, New York Bakery, 
kurios savininku yra buvęs 
brooklynietis Grabauskas. Tai 
yra .moderniška duonkepykla, 
kurioj kepama geriausios rū
šies pyragai ir lietūviška duo
na.

šiuom laiku angliakasyklos 
dirba prastai, biznieriai, o 
daugiausia saliūninkai skun
džiasi, kad užėjo prasti lai
kai.

Svarbiausia, kuom gali pasi
didžiuoti ir pasigirti frack- 
viliečiai, tai kad jie čia turi 
Vytauto neprigu Įmingąs ka
pines. Tai yra vienintelės lie
tuviškos kapinės visoj šioj 
apylinkėje. Nekurie draugai 
daug darbo padėjo prie jų 
įsteigimo. Daugiausia pasi
darbavę yra K. Rasimas, Pe
tras Urbonas, Jonas Navits- 
kas ir kiti.

★
Fra n c j š k a Raga ž i n s k i e n ė, 

88 mętų 'amžiaus, mirė 21 d. 
balandžio š. m. Tai buvo R
laisvų pajžiūrų moteris, malo
naus bu,do, kuri atkeliavo į 
šią šalį 1906 m. Pirmiausia 
apsigyveno Shenandoryje, o 
per pastaruosius 23 metus gy
veno Frackvillėje. Tai buvo 
ypatingo linksmo būdo mote
riškė, skaitė ’’Laisvę” iki jos 
akys užsimerkė. Tos vyrąs 
mirė 21 m. atgal. Iš Lietu
vos" paėjo nuo Igliaukos, Su
valkų gub.

Draugė Ragažinskienė buvo 
palaidota ant Vytauto Nepri- 
gulmingų Kapinių Frackvillė
je, be bažnytinių apeigų. Gy
veno laisvai ir lai dabar teil- 
sisi laisvose kapinėse! Lai

F. W. Slialins
(SHALINSKAS)

I

Funeral Home
84-02 Jamaica Ayenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

; BROOKLYN, N. Y.
Į, Visokiausi vaistai, kosmetikai ko
i' dikiam reikmenys, įvairūs daik-! 

tęlįąi, ligonių kambariui reikme- 
; nys mž griežtai žemas kainas.

s, A /

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

’ MAX PEIST. Ph. G., 
EJDWIN LANE, Ph. G,

Tel. EVergreen 7-6238 

būna Tau lengva Amerikos 
žemelė, o Tavo sūnus Juozas 
ir duktė -Konstancija liūdėsis 
tavęs kol jie gyvi bus!

Draugė Ragažinskienė yra 
motina Juozo Ragažinsko, ku
ris per keletą metų gyveno 
Chester, Pa., o dabartiniu lai
ku dirba Bekampių krautuvė
je, Merchantville, N. J.

žmogus kada sulaukia 88 
metų ir vyras mirė 21 metai 
atgal, tai kas nors turėjo tuom 
rūpintis, kad draugei Raga- 
žinskienei duotų- užlaikymą, 
pragyvenimą. Tuom viskuom 
rūpinosi jos sūnus Juozas ir 
savo motinėlę užlaikė kuoge- 
riausiai. Ji buvo viskuom ap
rūpinta, jai nieko nestokavo. 
Nors Juozas per daugelį me
tų dirbo Chesteryj, bet prie 
pirmutinės progos atlankyda
vo savo motinėlę ir ją savo 
atjautimu nuolatos paguosda
vo. Antanas Mockait’s.

Chicago, III.
2,200 Pirkėjų

Prie Chicago Public Hous
ing Administracijos raštinės 
tuščiam lote 9206 South Park 
Ave. anksti prasidėjo for
muotis eilės, namų pirkėjų, 
-patyrę, kad Dėdė Samas^ 
parduos 250 penkių kamba
rių mūrinių namų žema' kai
na, nuo $5,832 iki $6,486. 
Namų pardavėjai juos kainuo
ja po $9,000. Valdžia nori 
namelius parduot ir atgaut iš
leistus $1,600,000.
-Dabartiniuose dviejų aukštų 

nameliuose gyvena negrų šei
mos. Nameliai randasi South 
Park ir Indiana Avės; ir Burn
side Ave. ir 94th St., West 
Chesterfield.

Pirmenybę, sakoma, turės 
dabartiniai gyventojai ir ve
teranai. Pirkėjai turi* laiko 
užsiregistruoti iki birželio 2- 
ros 5 vai. vakare. Birželio 
3-čią, 10 vai. ryto, bus vie
šą loterija - traukimas, bei 
išsprendimas, kas bus tie 250 

j laimingųjų.
Jeigu pirmą dieną skaičius 

siekė 2,200, tai iki birželio 3- 
čios jų skaičius padidės ke
leriopai, nežiūrint, kad vietos 
gyventojai su veteranais turi

$ Tel. iriObridge 6330 g

I DR. JOHN REI’SHIS

||
t; (REPŠYS) g

1 LIETUVIS GYDYTOJAS |
► Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
; Nedaliomis ir šventadieniais: g

> nuo 10 iki 12 ryto. g

278 Harvard Street . g

kamp. Inman St., arti Central Sq. g
CAMBRIDGE, MASS. g

Egzaminuojant Akis,
: Rašome Receptus

■ Darome ir Pritaikome Akinius::

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y. '

Tel. ST. 2-8342 '
4X4 ^T. J. -T. 4X4 4X4 .1. .’ — -.T. .V. 4T4 4X4 .T* 4J4 .T. 4I4 .Tf
W W W W W V W ••

r- - - * - - ------------— - - — ..................... . ...

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

'Newark 4, N. J. 
HUmboldt- 2-7964

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

□ 
Laidotuyių Direktorius 

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

MArket 2-5172 
_________________ I_____ ______  

pirmenybę.
Desėtkai šeimų, kurięs West 

Chesterfielde gyvena, aišku, 
neteks pastogės dėl neturėji
mo finansinio ištekliaus Dr 
kitokių galimybių pirkti tuos 
namus.

Jeigu mūsų federalei val
džiai rūpėtų! savo piliečių 
gerbūvis, ji lengvai galėtų šj 
opų butų trūkumo klausimą 
išrišti.

Paskyrus pusę pinigų, kurie 
išleidžiama ginklavimuisi, 
Trumano Doktrinai, Marshal- 
lo Planui ir planuojama iš
leisti šiaurės Atlanto Milita- 
riniam Paktui būtų į metus 
galima pastatyti 2,500,000 na-’ 
mų arba 10,000,000 žmonių 
paštogę.

Keturių metų bėgyje atsi
rastų 10,000,000 namų ir bū
tų išrištas ne tik ' hutų trū
kumas, bet ir darbų trūku
mas. 5,000,000, kurie šian
dien randasi be darbo, turėtų 
darbus. V.

Arklių Lenktynės
ZARASAI.—Vasario 2 die

ną Dusetuose įvyko tradicinės 
tarpapskritinės arklių lenkty
nės rogutėmis. Lenktynėms 
ant Sartų ežero ledo išsirikia
vo 80 žirgų. Jais važiavo Za
rasų, Utenos, Rokiškio ir Šven
čionių apskričių kolektyvinių, 
tarybinių ir individualinių 
ūkių valstiečiai.

Lenktynėse pirmą vietą už
ėmė valstiečio D. Turkleckb 
ristūnas arklys ‘‘Aruolis,” an
glų mylios distanciją (1666 
m.) nubėgęs per 2 'min. 42 
s c k.

Viena sekunde vėliau, per 
2 min. 43 sek.—šią distanciją 
nubėgo Antazavės “Raudono
sios vėliavos” kolektyvinio 
ūkio žirgas, ristūnas “Vale
tas.” J. Juknevičius.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami 

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome Į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, 
Į krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

GERIAUSIA DUONA

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

6
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TELEPHONE 
STAGG 2-5043

BES. TEL.
HY. 7-3681

: ž •' •• ?

Bl

MATTHEW P. BALLAS
z(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRLJNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas) 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šešt., Geguž. 14, 1949

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MES ESAME SPECIALISTAI 
Aprūpinimui Darbais 

Dabar Atvykusiems j Šią Šalį. 
Puikūs Darbai Atviri 

VYRAMS IR MOTERIMS 
DOMESTIC AGENCY 

1507 Newkirk Ave., Brooklyn.
(115)

Sanatorija, Veikianti Žiemą
VARĖNA, vas. 3 d.—Pa

skutiniųjų trijų mėnesių bė
gyje Druskininkų kurorto sa
natorijoje Nr. 1 ilsėjosi dau
giau kaip T30 darbo žmonių. 
Sanatorijoje įrengtos purvo 
vonios ir fizioterapijos kabi
netas. ši sanatorija veikia iš
tisus metus.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 6-ta apskritis rengia pik
niką geg. 22 d. Labai patogi vieta 
piknikui—Crescent Picnic Grounds, 
56 Cornell Ave., Gloucester Heights, 
N. J. Parkas atdaras 11 vai. ryto. 
Piknikas prasidės 2 vai. dieną. 
Įžanga 50c. (su taksais). Kelrodį 
tėmykite iš apgarsinimo, kuris tel
pa Laisvėje. Rengėjai kviečia visus 
'dalyvauti, linksmai praleisti laiką 
tyrame ore. — P. Puodis. (113-114)

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 į 
pikniko vietą. Nepasivėluokite! — 
Rengimo Komisija.

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 Havene, 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, rašt.
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Sekmadienį matysite, girdėsite ir džiaugsitės 
tais, kurie tęs lie tuvišką kultūrą ateityje!

■--------------------------------------------------------------- tu ___________________ TO---------- r------------------------ ---------------------------

Darbo Partijos Tautinių 
Grupių Konferencija 
Ir Koncertas Šiandien

Gegužės 14-tos popietį, 
Central Opera House, įvyks 
American Labor Party (kuri 
New Yorke yra Progresyvių 
Partija) Tautų Divizijos kon
ferencija. Jos tikslas: svars
tyti, ruošti veiksmus už tai
ką ir veikti politiniai už ge
resnius įstatymus apsaugai 
civilinių teisių, mūsų jaunimo, 
darbo unijų, sveturgimiams 
teisių. *

Central Opera House ran
dasi 205 E. 67th St., 1 New 
Yorke, tarp 2nd ir 3rd Avės. 
Konferencijos valandos 10 
ryto iki 5:30 po pietų.

Toje pat salėje 15-tos po
piečio 2 valandą įvyks Tautų 
Divizijos rengiamas liaudies 
Festivalis, kuriame dalyvaus 
daugelio tautų menininkai ir 
kalbės kongresmanas Vito 
Marcantonio.

SVEČIAI

Šį sekmadienį, gegužės 15- 
tą, bus tas smagus popietis, 
kurį mūsų jauniausieji lietu
viai pademonstruos savo me
ninius talentus ir dalį to, ką 
jie išmoko Lietuvių Kalbos 
Mokyklėlėje per šį sezoną. 
Pademonstruos, žinoma, ne 
viską, nes.viską į vieno popie
čio programą negi sutalpinsi. 
Tačiau iš to, kiek suspės, mes 
matysime-girdėsime:

Visą grupę sugiedant mū
sų šalies ir Lietuvos himnus, 
o gal dar ir dainų, vadovy
bėje Aldonos Anderson-Žilins- 
kaitės;

Tautinius šokius, vadovy
bėje Elenos Bručas;

Deklamacijas, taipgi vieno 
veiksmo komediją “Nuprausta 
Puikybė,’’ vadovybėje Jono 
Juškos; o

Pantomimą, kurios pastaty
me kooperuos Ed^ Dagis, dai
lininkas Feiferis, filmininkas 
Klimas;

Doris Chuberk, jauną vieš
nią smuikininkę iš New Jer
sey :

Jaunuolis LKM pirmininkas,' 
kuris atėjo į LKM menkai mo
kėdamas lietuviškai, pasakys 
kalbą.

Deklamatoriais bus Dolo
res Agurkis, Billing Bready, 
Edvardas Dagis, Alfredas Fei
feris, Lilija Graunaitė, Billy 
Kūlikas, Jo-Ann Norris.

Tai graži grupė priaugančio 
ir i mūsų lietuviškojo' meno 
sritį besistiepiančio jaunimo, 
kuris vadovybėje Juozo Byro- 
no, mokytojo, ir viršuje jau 
minėtų kitų vadų praleido 
šeštadienių popiečius pasi- 
ruošdami mums suteikti nors 
daliną vaizdą to, ką jie atli
ko per žiemą.

Užbaiga to darbo ir aksti
nas į ateitį daug priklauso 
nuo mūsų. Jeigu mes daly
vausime sezono užbaigos pra
mogoje masiniai, tuo/ni su
teiksime .jiems moralės para
mos ir finansinio ištekliaus 
tęsti veiksmus pirmyn ir se
kamą sezoną. Tad—

Visi į Liberty Auditorium šį 
sekmadienį, gegužės 15-tą. 
Programa prasidės 4 vai. po 
pietų, durys atdaros anksčiau. 
Įžangą $1.25, vien tik į šo
kius (po programos) 75 c.

Auditorija randasi kampas 
Atlantic Avenue ir 110th St., 
Richmond Hill, N. Y.

Daktarė Rubinstein 
Smerkė Norinčius 
Pripažinti Franco

Ketvirtadienį Laisvės rašti
nėj lankėsi W. Trakauskas iš 
Gilberton, Pa.

Svečias buvojo pas brol- 
duktę Oną Koll, Brdoklyne. 
žada grįžti namon sekmadie
nį. Mrs. Koll ir jos vyras 
Winthrop buvo nuvykę į Gil- 
bertoną ir grįždami Brookly- 
nan parsivežė ir Trakauską. 
Jis užsimokėjo už prenumera
tą ir palinkėjo laisviečiams 
viso gero.

Pradžioje savaitės išvyko 
namo į Rochester, N. Y., Le
okadija Bekešienė, pabuvoju
si virš savaitę pas K. Beke- j 
sius, savo vyro brolį ir bro
lienę.

Bekešienė buvo savo miesto 
darbo partijos, taipgi ir lie
tuvių moterų atsiųsta atsto
vauti juos Amerikos Moterų 
Kongreso konvencijoje. Ta 
proga matė Aido Choro su
vaidintus “Čigonus,” Dailės 
Parodą ir buvo tūlose kitose 
sueigose.

Gaila, kad viešnia nebega
lėjo būti moterų pobūvyje 
antradienį, turėjo skubėti na
mo, nes Rochesterio organiza
cijos tą pat savaitę jau ruošė 
jos pasitikimo ir raporto mi
tingą.

Iš LDS I -mos Kuopos 
Susirinkimo

L. K. Klubo Nariams
Specialia labai svarbus su

sirinkimas Įvyks gegužės 17- 
tos vakarą, paprastoje vietoje. 
Visi nariai dalyvaukite.

Valdyba.

Buvęs praėjusią savaitę va
sariškas oras, šią savaitę su- 
rudenėjo — antradienį tempe
ratūra buvo nupuolus iki 53 
laipsnių, trečiadienį ir ketvir
tadienį iki, 48.

Važiuokit j Keiktų Avantiūrą . . . 
<m 3 sftuiffiaĮa ckaperataia 
ir jų "Blonde Bobcat t"

‘Streets of Laredo’
žvaiKŽdžiuoja

MONA FREEMAN
WILLIAM HOLDEN

MACDONALD CAREY
WILLIAM BENDIX , 

Technicolor Spalvomis
Scenoje — Aamenižkai!

PETER LORkE. dar ir 
PIED PIPERS ir VICTOR LOMBARDO 

su jo orkeatru.
PARAMOUNT — Times Square

Gegužės 5 d. įvyko LDS 
mos kuopos susirinkimas, 
Laisvės svetainėje. Kuopos 
pirmininkui A. Veličkai jį 
atidarius, perskaitytas ir pri
imtas protokolas ir išklau
sytas finansų sekretoriaus 
raportas. Jis pranešė, kad 
ižde randasi $23.89. Iž
dininkas sutiko. Bet vie
nas draugas, buvęs iš LDS 
1-mos kuopos delegatu seime, 
atsišaukė, kad jam dar nėra 
atlyginta už kelionę į Cleve
land, O. Tad draugas iždi
ninkas P. Kapickas . pridėjo 
savų ir išmokėjo draugui ke
lionę. Tad dabar mūsų iždas 
tuščias. Draugai ir draugės, 
mes turime ką nors daryti, 
kad atpildžius iždą.

Buvo net 4 laiškai, visi 
svarbūs.

Laisvės 30 metų sukakties 
minėjimo /konferencija yra 
šaukiama 29 gegužės. Prašė 
išrinkti delegatus. Išrinkti 
Waresonas, Pranaitienė, Sta- 
kovas, Kunz, Griškus.

Dariaus-Girėno komiteto 
laiškas (su 5 tikietais) taipgi 
prašė išrinkti delegatus 15 d. 
gegužės šaukiamon konferen
cijom Po jos bus duodama 
vakarienė. Kuopa išrinko de
legatais M. Stakoff ir A. Gil
man' ir abiem nupirko po du 
tikietus.

Trečias laiškas atsišaukė į 
darbininkus, kad išneštų pro
testą prieš Atlanto paktą. 
Mūsų centro sekretorius J. 
Siurba plačiau apie tą paktą 
paaiškino. Mūsų kuopos na
riai mano, kad svarbu yra 
pasiųsti Washingtonan pro
testo rezoliucijas, laiškus, te
legramas, delegacijas.

SAN CARLO GRAND OPER.1 
Didžiausiom Pasaulio žvaigždės. 
Simfonijos Orkestras, Baletas 

šešSt. p.p. Gegu. 14 -Madama. Butterfly 
Sėst, vakare. Gejx. II—Aida 
Sek m. popiet. Geg. 15—La Boherne , 
Sekm. vakare, Gejr. 15- La Traviata 

Kainos nuo $1.25 iki $2.40 
CENTER THEATRE Kth Ave. ir 49th St.

20th Century Fox, perstato

“THE FORBIDDEN STREET”
žvaigždžiuoja MAUREEN O'HARA — DANA ANDREWS 

paimta iš knygos “Britania Mews” Margery’s Sharp.
Roxy Stebėtinoj Scenoj —- Asmeniškai!

Diek Haymes, dainuojąs radijo ir judžių žvaigždė—ir kitos žvaigždės.
Ledinėje Scenoje: Arnold Shoda ROXY THEATRE
Icetravaganza “Rhapsody.” 1 u 7th Avė. ir 50th Street

MATYK NAUJAUSIAS FILMAS! PIRMAS NEW YORKE RODYMAS
MARCH OF TIMES
“WISH YOU WERE HERE”

Įspūdinga Veiksmo Filmą — KENTUCKY DERBY ’
Didis gaisras sunaikina Hollywood lenktynių bėgius.

BROADWAY AND 46TH STREETEMBASSY

Iš American Labor Party 
laiškas prašė išrinkti delega
tus į gegužės 14-tą šaukiamą 
konferenciją Central Opera 
House, 205 E. 67th St., New 
Yorke. šion. niekas nebeap- 
siėmė, tad palikta, kad gal 
komitetas gaus atstovus ar 
patys jo nariai dalyvaus.

* ■ f I

Ligonių stovis: S. Petkienė 
raportavo, kad d. Kraujaiio 
sveikata eina geryn. Taip 
pat ir d. Balčiūnas buvo svei
kesnis, bet atsitikus nelaimė 
į ęlraugą labai skaudžiai pa
veikė. Drg. Grubis taipgi 
lanko ligonius, bet negalėjo 
susirinkiman pribūti.

Linkiu geros sveikatos drau
gams.

Kuopos Korespondentė.

Unijistai Užgyre 
Sutartį su Macy /

Unijistų mitingas, įvykęs <11- 
tos vakarą, Manhattan Cen
ter, priėmė Department Store 
Workers Macy Lokalo 1S val
dybos pasiūlytą kontraktą su 
Macy’s krautuvių firma. Pa
liečia apie 6,200 unijistų, vi
so apie 7,500 darbininkų ke
turiose didžiosiose krautuvė
se.

Firma sutiko pridėti algos 
po $2 per savaitę, mokėti po 
$35.50 pradiniams, unijinės 
šapos sąlygas, kompanijos fi
nansuojamą sveikatos planą. 
Tuomi išvengta streiko, kurį 
unijistai jau buvo nutarę 
skelbti. Jie buvo iššaukę ir 
masinį pikietą tikslu įspėti vi
suomenę, kad gali kilti strei
kas.

Paskyrė $25,000 Tam, 
Kas Surastų Lurye 
Užmušėjus

* <

International Ladies Gar
ment Workers Unijos prezi
dentas David Dubinsky pa
skelbė, kad jo unija paskyrė 
25 tūkstančius dolerių tam, 
kas 'surastų tuos tris • vyrus, 
kurie buvo dalyviais papjovL 
mo tos unijos organizatoriaus 
William Lurye, 40 metų, pra
ėjusį pirmadienį.

Lurye buvo persmeigtas pei
liu 'jam esant telefono Kūčiu
kėje, 224 W. 35th St., New 
Yorke. '

Dr.'Annette T. Rubinstein, 
kandidatė į kongresą iš 20-jo 
kongresinio distrikto, New 
Yorke (specialiai rinkimai 
įvyks 17-tą), atsišaukė į savo 
distrikto piliečius, kad jie pro
testuotų prieš “Trumano ad
ministracijos ir republikonų 
lyderių siūlymą mūsų valdžiai 
pasisveikinti su fašistu dikta
toriumi Franco.”

Dr. Rubinstein sako, kad to 
gėdingo ryšio demokratinės 
Amerikos su fašizmu būtų 
galima išvengti, jeigu susti
printume kongrese pažangių
jų jėgas. Kad išrinkimas 
jos, kaipo kovingos priešfašis- 
tės, būtų svarbus smūgis mū
sų šalies jungimo su fašizmu 
šalininkams. Stiprybė būtų 
ne vien tame, kad prisidėtų 
kongrese vienas balsas prieš 
fašizmą, nors ir tas be galo 
svarbus. Fašizmo priešus su
stiprintų parodymas, jog žmo
nės stebi, kas dedasi kongre
se, kad jie priešingi fašizmui.

Bay liidge Cans 
Autobusus

Dvi Brooklyn© Bay Ridge 
gatve k ariu linijos šį sekma
dienį pakeičiamos busals. Vie
na iš tų yra Bay Ridge Ave., 
kita Eighth Ave. Iš 8th 
Avenue išims reles ir gatvę

Iš Dariaus-Girėno 
Komiteto Susirinkimo

Gegužės 10 d., Piliečių Kliu- 
bo patalpose, atsibuvo Pamin-\ 
klo Fondo komiteto specialus 
susirinkimas prisiruošimui prie 
būsiančios konferencijos, už
kandžių ii- vaišių pramogos, 
kuri įvyks ’ užsibaigus posė
džiams.

Susirinkime buvo kalbama 
abelnai paminklo pastatymo 
reikalu,’jo vietos klausimu, 
sukėlimu daugiau pinigų ir 
komiteto sutvirtinimui, neš 
paskutiniu laiku kai kurie na
riai nesilankė į paminklo ko
miteto susirink imtis. Numato
ma turėti sėkmingą konferen
ciją, nes vietos ir artimesnių 
miestų draugijos išpirko arti 
šimto bilietų į tos dienos ruo
šiamą pobūvį. Tikimės dar ir 
daugiaiKdalyvių turėti, nes bi
lietai bus pardavinėjami iki 
pat pradžiai konferencijos, 
teikitės jų įsigyti Piliečių 
Kliube pas manadžerį Zaka
rauską. Įžanga asmeniui 
$1.50.*

Taigi, konferencijos dele
gatus, svečius ir viąus rėmė
jus šio reikalo prašome pri
būti gegužės 15 d., sekmadie
nį, 1:30 valandą po pietų, į 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo salę, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Korespondentas J. š.

Įkaitintas Reakcininkas 
Pasitraukė iš Valdybos 
Malioriy Unijoje

Patrankas teisman kaltini
mu apsukime miesto, Sam 
Lemkin rezignavęs iš prezi
dentystės AFL Painters Uni
jos Lokalo 442-1'0. Taipgi at
sisakęs ir iš lokalo delegato 
9-jo distrikto tarybom

Lemkin, “raudonųjų” ėdi
kas, dėka tam riksmui įsiga-' 
ves unijos viršūnėsna iš ten 
išstumiant pažangiuosius, yra 
kaltinamas apsukime miesto 
ant $91,809.

Jaunuoliai Rado ir 
Sugrąžino Turtą

Trys jauni Bronx vyrukai — 
Matthew O’Neill, Jack Di 
Benedetto ir Herbert Bourne, 
16, 15 ir 17 metų, rado pa
statytą valizą pastate 2559 
Webster Ave., Bronx. Pa
žvelgę vidun, jie pamattė pi
nigų ir čekius, tad tuojau nu
gabeno valizą pažįstamam po- 
licistui.

Tuo tarpu policijai jau buvo 
raportuota, kad ją pametė 
salesmanas iš Larchmont. Jis, 
^susitikęs su draugu, užsikalbė
jęs, pasistatęs valizą ir pas
kui, užsimiršęs, nuėjo be vali-

Nėra Kur Palikti Vaiky, 
Naudoja Karuselę

Anthony Vaccaro, vetera
nas, patsai tėvas vieno kūdi
kio, užsiima linksminimu vai
kų su karusele prie Flatbush 
Avenue ir Lenox Road, Brook- 
lyne.

Susiedijos šeimininkės aną 
dieną užprotestavę prieš po
liciją, kad ji peV dažnai An
tanui duoda tikietus už pa
statymą ant ratų keliaujan
čios vaikams žaismavietės. 
Moterys sako, kad jo karuse
lė ir jo pastangos gerai pri
žiūrėti vaikus joms yra didelė 
pagalba. Palikusios > 15-20 
minučių vaikus jo priežiūroje 
jos gali ramiai susipirkti reik
menis, o vaikai pasilinksmina.

—Kas kitas gali teikti mums 
tokį patogumą už penktuką? 
-— klausė Mrs. Peers, motina 
trijų vaikų. Susiedijoje ne
sant valdinės vaikams prižiū- 
rėtuvės, karuselė yra viena
tinė vieta palikti vaikams ir 
.d'el to yra svarbia šusiedijos 
dalimi.

išlies asfaltu. , ,
8th Ave. busai B-70 eis nuo 

39th St. ' ferry ant 39th St, 
iki Second Ave., iki 37th St., 
iki Fifth Ave., atgal iki 39th 
St., iki 8th Avė., iki 72nd St., 
iki Poly Place ir 7th Avė.

zos.SOV. SAJUNGON

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
geg. 17 d., 8 v. v. šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St. Nariai daly
vaukite šiame susirinkime, turime 
daug svarbių dalykų aptarti ir ku
rie dar neužsimokėję už 1949 metus, 
ateikite ir užsimokėkite. — P. Ba- 
barskas, sekr. (112-114)RUMUNIJON
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ORMAN & MICHELSON
REAL ESTATE—INSURANCE

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

•WOODHAVEN—Krautuvė su dviem 
apartme'ntais ir dviem garažais. Mū
rinis. Garo šildymo sistema, gerai 
užlaikomas. Krautuvė bus tuščia. 
Kitos rondos apmoka visas namo 
išlaidas. 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 j mėnesį rendų. Puikus 
mūrinis namas. Prašo $13,000.

OZONE PARK—Vienos šeimos, vie
no aukšto namas, medinis, 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

S' BROOKLYN M

ILABOR LYCEUM^ 
£ DARBININKŲ ĮSTAIGA g 

gSalės dėl Balių, Koncertų, Ban-§ 
gkietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.|| g Puikus steičius su naujausiais S S įtaisymais. S
5 KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS / 3 
g Kainos Prieinamos.
| 949-959 Willoughby Ave. # 
| Tel. STagg 2r3842 įj

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE >
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

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, mūrinis namas; 
11 kambarių.: Gesu šildoma; parquet 
flpors ir garadžiai. Preke $12,950.

Turimo visokių naujų namų viso
se dalyse miesto.

ZINIS, REpublic 9-1506.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergrcen 7-6808 

.. i ■> $9—12 ryteValandos: j t_ 3 ra|(are

Penktadieniais uždaryta

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
, , $ 1—2 dienom !Valandos; j6_8vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergrcen 4-0203 i (

GERI PIETŪS!
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

I

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

X

Tel. EVergreen 8-9770

Visai Apmokėtais 
Muitais.
Maisto, drabužių ir 
vaistų pundeliai 
apdraudžiami

WORLD TOURISTS nc
1845 BROADWAY (60th ST ). NEW YORK 23. N. Y. 
T e I e p ho no: Luxemburg 2-0590

DOVANAS 
PAŠTU 
ar ORU

REIKALAUKITE KATALOGO “L”

nnmrniT inrumini TREMONT TRAVEL BUREAUBOSTON AGENTŪRA H60 Columbus Avenue, Boston, Mass.
• ’Phone: Highlands 5-7252į IZRAELI į 4 Pasaulio Kampus

'ZTTDDt’G DAP 411 GRAND STREET
AjUT JT O IJ/VIk BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS -• VYNAI - ALUS .

TELEVISIONTelefonas
EVergrcen 4-7729

Peter Ka/piskas

i

CK

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 j*ra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA HIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

j!

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

1 1 "" U"   --- ---------- - —■ ■ -J-— ...........—■ 1 ■■■■■■■■■■ ■' ?■ ■

6 pusk—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Šešt., Geguž. 14, ,1949




