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LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally

In the Eastern States. 
I

427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Mūsų dienraštyje jau buvo 
rašyta apie tai, kaip “New 
York Times” nuslėpė nuo 
skaitytojų savo korespondento 
Mr. Aslan K. Houmbaradji 
laišką. Miųimas koresponden
tas parašė “N. Y. Times” po
nams, laišką, aiškindamas, 
kodėl jis pasitraukia.

Mr. A. K. Houmbaradji 
ilgus metus buvo turčių 

korespondentas 
moks-

karinės pagal-

per 
dienraščio 
Turkijoj. Po Trumano 
lo” įvedimo
bos Turkijai, jo koresponden
cijas varžė, cenzūravo ir ne
praleido visokį Amerikos par
eigūnai Turkijoj, o “N. Y. 
Times’’ redaktoriai taip pat 
cenzūravo ir kraipė tas, kurias 
talpino. Dėl tos priežasties 
korespondentas pasipiktino ir 
pasitraukė. ' šis įvykis dar 
kartą parodo, kokia ta išgar
sinta amerikinė komercinės 
“spaudos laisvė’’ ir ko yra 
vertos jų “žinios.”

Kinijoj Liaudies I.šlaisvini- 
♦ mo Armija daužo reakcininkų 

jėgų likučius. Demokratinėms 
jėgoms sekasi ne vien todėl, 
kad komandieriai ir kovūnai 
žino, kad jie kariauja už Ki
nijos tautinę laisvę ir liaudies 
demokratiją, bet ir todėl, kad 
vis daugiau supranta ir reak
cijos armijoj kareiviai ir jūri- 
reiviai .kurie yra po prievarta 
paimti..

Perėjimas į liaudies pusę iš
tisos karo laivų grupuotės, j 
kurią sudarė 48 laivai, patvir
tino tą, kaip reakcijos armi
joj ir laivyne pabudo darbi
ninkiški žmonės. Jie atsisako 
toliau kariauti reakcijos ir už
sienio imperializmo naudarr

Plačiau apie Kiniją rasite 
tik išleistoje Laisvės brošiūro
je : “Kinija Žengia Į Lais
vę.” Įsigykite ją!

pasimokėtų 
liepos. Tai 
dalykas, bet 
kad Centro

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Konstitucija reikalauja, 
kad visi nariai 
duokles iki 1 d. 
ne vien formal is 
būtinas reikalas,
Komitetas galėtų laiku išleisti 
žurnalą “šviesą” ir paruošti 
šių metu knygą. Atlikimas 
laiku šio darbo reikalauja pi
nigų.

Atlikite savo pareigą. Ku
rie dar nemokėjote, tai tuo
jau tą padarykite.

Kinų Liaudininkai 
Visomis Pusėmis 
Apgula Šanghajų
Liaudies Armija Sunaikino 200,000 Tautininkų; per
20 Dienų Paėmė 102 Miestus, Nužygiavo 360 Mylių

Šanghai, Kinija. — Kinų 
liaudininkų-komunistų ar
mija užėmė pozicijas tiktai 
už 3 iki 7 mylių nuo Šang
hajaus, 6 milionų žmonių 

apgulė jį visomismiesto; 
pusėm iš.

Komunistų radijas iš se
nosios sostinės Peipingo sa
kė, jog Liaudies Armija 
“neužilgo paims” Šangha- 
jų-

Tas pats radijas prane
šė, jog liaudininkaf - komu
nistai per 20 pastarųjų die
nų nušlavė apie 200 tūks
tančių tautininkų kariuo
menės, skaitant užmuštuo
sius, nelaisvėn paimtuosius 
ir sužeistuosius. Tuo pačiu 
laįku Liaudies Armija nu
žygiavo 360 mylių pirmyn 
link pietų vakarų ir atėmė 
iš tautininkų 102 miestus.

Liaudininkai pirmadienį 
ypač nustebino tautinin
kus, kuomet liaudies kovu-, 
nai atplaukė laivais ir val
timis ir išsikėlė krantan 
Kinšanvei, į pietus nuo 
Šanghajaus. Jie greitais 
žygiais užėmė Kinšanvei, S. 
Fenghsien, Čvanšą ir kitus 
miestus bei miestelius ir 
apsupo Šanghajų iš pietinio 
ir rytinio šonų. Kitomis pu
sėmis Šanghajus 
miau apsuptas.

Perkunuo j a 
mūšiai tarp

tvirtovės Woosungo ir artė
jančių liaudininkų. Woo- 
sung yra šiaurvakarinėj 
Whangpoo upės pusėje, 
prie jos žiočių į jūrą. Kai 
Liaudies Armija užims 
Woosunga, tai užkirs lai
vams vandens kelią į Šang
hajų, stovintį už 12 mylių 
į pietus nuo Woosungo. An
glų - amerikonų laivai, to 
bijodami, jau išplaukė iš 
Šanghajaus uosto.

Liaudininkai, vydamiesi 
tautininkus į pietų vaka-l 
rus nuo savo užimto Han- 
kovo, pasiekė jau pusiauke
lės į Kantoną, naująją 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
“sostinę.”

Jungi Tautos. Atmetė 
Palankią Frankui 
Rezoliuciją

jau pir-

artilerijos 
tautininkų

CIO Vadai Grūmoja 
Pašalint Kairiuosius

Flushing Meadows, N.Y. 
— Jungtinių Tautų asam
blėja (seimas) atmetė siū
lymą, peršantį sugrąžint 
ambasadorius bei pirmaei
lius ątstovus , į Franko fa
šistų Ispaniją. Už pasiūly
mą balsavo 26 tautų atsto
vai, prieš 15, o nuo balsa
vimo susilaikė 16.

Kadangi reikalaujama 
dviejų trečdalių visos asam
blėjos balsų tokiem tari
mam padaryti, todėl 4 sto- 
kavo tam pasiūlymui užgir-

MIRĖ PRANAS BALSYS 
NEW LONDON, CONN.
Buvo Pažangus Liet. Veikėjas, 
Laisves Bendradarbis

Aukščiausias Šalies 
Teismas Parėmė 
Žodžio Laisvę
Dauguma Teisėjų Nusprendė, kad Negalima Varžyti žodžio 
Laisvės, net Tada, jei Kalba Keltų “Rūstybę, Neramumą”

Antradienio rytą per telefoną gavome žinią, kad 
geg. 16 d. mirė Pranas Balsys, Lawrepce Memorial 
Ligoninėj. Jife pašarvotas Byles Memorial Home, 99 
Huntington St., New London, Conn. Jo kūnas bus iš
vežtas į Springfield, Mass., geg. 18 d. ir ten bus su
degintas krematorijoj.

Velionis Balsys paliko nuliūdime žmoną, gyvenan
čią Great Neck, N. Y., dukterį ir žentą Mr. ir Mrs. 
Ward ir anūką. Šią žinią pranešė jo duktė Mrs. Ward.

Laisvės darbininkų štabas išreiškia gilią užuojautą 
velionio šeimai.

Apie velionį Balsį bus plačiau parašyta kitose lai
dose.

Rt * *

Prano Balsio mirtis yra žymus nuostolis pažangia
jam lietuvių judėjimui ir skaudus smūgis asmeni
niams jo draugams.

Pranas buvo meno-literatūros mylėtojas, tikslus ir 
teisingas kritikas.

Jis laikės nuo laiko parašydavo Laisvei gabių Kris
lų, eilėraščių ir pašaipos kąsnelių (Šaipoko slaptvar-

Pr. Balsys per kelias dešimtis metų bendradarbiavo 
darbininkiškai lietuvių spaudai, ypač buvusios. Lietu
vių Socialistų Sąjungos organui Kovai ir Laisvei.

Jis, apie 62 metų amžiaus, buvo kilęs iš Ariogalos 
miestelio. Jaunuolio metais išvyko į Liepoją. Ten iš 
pradžios uždarbiavo fabrikiniais darbais ir kartu tiek 
prasilavino, kad vaistinėje gavo tarnybą.

Pranas, būdamas savamokslis, pats per save gana 
giliai išstudijavo lietuvių kalbą ir buvo didelis jos my
lėtojas. Jis taipgi’pažino rusų ir anglų-amerikonų li
teratūrą.

Antrojo pasaulinio karo laiku jis įstojo į prekinį 
Jungtinių Valstijų laivyną ir kelerius metus jame tar
navo, pasiekdamas “Chief Petty Oficieriaus” laipsnį.

Iš Komunistų Teismo

Washington.—Aukščiau
sias Jungtinių Valstijų tei
smas pirmadienį penkiais 
balsais prieš- keturis pa
reiškė, jog turi būti išlai
kyta' žodžio laisvė net to
kiuose atsitikimuose, kur 
kalbėtojo žodžiai iššaukia 
žmonių rūstybę ir neramu
mą.

Tokį sprendimą Aukš
čiausias Teismas padarė 
kunigo Arthuro Terminiel- 
lo apeliacijos byloje.

Katalikų kunigas Termi
niello 1946 pi. vasario 7 d. 
pasakė Chicagos Auditori
joj ‘tokią erzinančią kalbą, 
jog kilo trukšmas ir muš
tynės.

Geraldas L. K

sumokėjo pabau- 
Terminiello vedė 
bylas iki Jung-

■ ■'L

N. J. Teismas Svarsto 
Šešių Nusmerktųju 
Negrų Apeliaciją

Tai jau Jungtinių Tautų 
Seimas eina pabaigom šį kar
tą jis kuomažiausiai nudirbo. 
Mat, anglų-amerikiečių diplo-

knygomis 
kad 
pik- 
pla-

teismo anglų už- 
Vokietijos ruožte 
Schepmann.. tapo 
dviem mėnesiam

Reikia pastebėti, kad labai 
daugelyje parengimų nėra pla
tinama mūsų literatūra. Tai 
negerai! Dar yra daug žmo
nių, kurie negavo progos su
sipažinti su mūsų 
ir ’brošiūromis. Reikėtų, 
kiekviename didesniame 
nike būtų ir literatūros 
tintojas.

Šių metų LLD knyga bus 
vieno žymiausių Lietuvos ra
šytojų — Petro Cvirkos “Ar- 
žuolo šaknys.” Tai labai svar
biu apysakų. atsiminimų ir 
Įspūdžiu rinkinys. Ji jau yra 
spaudoje.

matai pavertė šią organizaci
ją į savo propagandos ir po
litikos Įrankį. K ■ .

Daug prikalbėta apie “reli
gijos varžymą” Bulgarijoj ir 
Vengrijoj. Priimti ir tarimai. 
Suprantama, tos demokrati
nės šalys su tokiais nutarimais 
nesiskaitys. '

Washington. — Šį trečia
dienį susirinks CIO unijų 
vykdomoji taryba. Aukštie
ji CIO centro vadai grasi
na išbraukt arba savo pu
sėn “perorganizuot” tokias 
CIO unijas, kurios; kairiųjų 
vadovaujamos, priešinasi 
dešiniojo CIO pirmininko 
Philipo Murray’o politikai.

Vasara .čia pat. Bus daug 
pikniku, j kuriuos lankosi 
daug lietuvių, kurie dar ne
skaito mūsų dienraščių ir nė
ra demokratinių organizacijų 
nariais.

Visų mūsų pareiga išaiškin
ti jiems svarbą Laisvės ir Vil
nies, supažindinti juos su 
Lietuvių Literatūros Draugi
ja ir kitomis mūsų organiza
cijomis. *

Pasirūpinkime, kad jie tap
tų skaitytojais ir organizacijų 
nariais. '

Hitlerio Sėbras tik Dviem 
Mėnesiam įkalintas

Lueneburg, Vokietija. — 
Vokiečių 
imtame 
Wilhelm 
nuteistas
kalėti tik už tai, kad jis pa
keitė savo vardą j Schuma- 
cherį.

Schepmannas buvo Hitle
rio rudmarškinių srrfogikų 
komąndierius. Bet teismas 
už tai jam jokios bausmės 
neskyrė.

Detroit 
paskubą Fordas praminė 
“politiniu” streiku.

Streiką prieš

Tai buvo Brazilijos, Bo
livijos, Kolombijos ir Peru 
pasiūlymas. Jam nupuolus, 
galioja Jungt. Tautų asam
blėjos priimta 1946 m. re
zoliucija, kuri įpareigojo 
Jungtinių Tautų narius at
šaukti savo ambasadorius- 
atstovus iš Franko viešpa
taujamos Ispanijos.

Antra vertus, Jungt. Tau
tų asamblėja dauguma bal
su pirmadienį atmetė Len- 

1 ki jos delegato rezoliuciją, 
kuri sakė, kad Jungtinių 
Tautu nariai turi nedaryti 
sutarčių su fašistine Ispa-

valdžia 
liudyto- 
policijos 
■ Johną

New York.—Teisme prieš 
komunistų vadus 
pastatė 12-tą savo 
ją, FBI slaptosios 
šnipą-provokatorių 
V. Blancą.

Komunistų advokatai pri
vertė jį prisipažint, kad jis 
šnipavo prieš CIO Automo
bilių Darbininkų Uniją, 
traukė savo gimines i Ko
munistų Partiją ir išdavi-

nijos^ valdžia ir nepardavi
nėti jai jokių karinių reik
menų.

(Rytoj bus įtalpintas pla
tus Laisvės korespondento 
pranešimas apie tą J. Tau
tų asamblėjos sesiją.)

nėjo juos FBI agentams.
Slaptosiom policijos įsta

tytas į Komunistų Partiją, 
Blancas mokėjo duokles už 
įtrauktus partijon gimines 
ir neva savo lėšomis užrašė 
jiem komunistų laikraštį 
Workerį.

Bet FBI policija atmokė
jo jam visas tokias išlaidas.

Komunistų vadai teisia
mi neva už sąmokslą skelb
ti, būk reikią nuverst Ame
rikos valdžia jėga ir prie
varta.

Illinojaus valstijos teis* 
mai dėl to atrado Termi- 
niello kaltu ir priteisė $100 
pabaudos užmokėti. 'Taip 
buvo nubaustas ir kitas 
kalbėtojas, 
Smith as.

Smithas 
dą, o kun. 
apeliacijos
tinių Valstijų Aukščiausio 
Teismo, kuris dabar ir pa
naikino Terminiello baus
mę.

Jiedu kalbėjo masiniame 
susirinkime, kurį sušaukė 
Krikščioniškieji Amerikos 
Veteranai.

Tame susirinkime Chi- 
cagoj kunigas Terminiello, 
pasak Illinojaus vyriausio 
teismo, “kurstė neapykantą 
prieš prezidento Roo^evelto 
našlę, primesdamas jai ko
munizmą, ‘ plūdo Henry 
‘Adolphą’ Wallace’a ir 
Naująją Dalybą, skelbė ne 
apykantą prieš Angliją ir 
žydus.” Tokia jo kalba sū- 
Jkėlė didelį trukšmą ir riau- 
šes.

Aukščiausias Jungtinių 
Valstijų Teismas dauguma 
balsų, tačiaus, nusprendė, 
jog pagal žodžio laisvės tei
sę, užtikrintą šalies, Konsti
tucijoje, niekas negali būti 
nuteistas todėl, kad jo žo
džiai “sukurstė žmonių 
pyktį, sukėlė ginčus arba 
iššaukė neramumo sąly
gą.” . z

Aukšč. Teismo teisėjas 
William O. Douglas para
šė daugumos nuomonę, ku
ri sako, jog žodžio laisvė 
gali geriausiai tikslui pa
tarnauti, “kuomet p iššau
kia neramumo sąlygą, su
kelia nepasitenkinimą esa
momis sąlygomis arba net 
sukursto žmonių rūstybę.”

Su šia nuomone sutiko ir 
keturi kiti pažangesnieji 
teisėjai: Hugo L. Black, 
Frank Murphy, Wiley B. 
Rutledge ir Stanley F. 
Reed.

Teisėjas Douglas sakė,

£

negrus

buvo

elektrinės kėdės.

ORAS. — Šilčiau, giedra.

Trenton, N. J. — Vyriau
sias New Jersey valstijos 
teismas svarstė apeliaciją 
šešių negrų, kurie pernai 
rugpjūtyje buvo nusmerkti. 
mirt elektros kėdėje, girdi, 
už tai, kad jie per apiplėši
mą užmušę WilHama Hor- 
nerį, seną “džonkmaną.”

Nusmerktųjų advokatas 
O. John Rogge vadino tą 
nusmerkimą žmogžudišku 
suokalbiu, panąšiu į tą, ku
ris andai buvo padarytas 
prieš Scottsboro 
jaunuolius.

Rogge tvirtino^ jog kan
kinimais buvo išveržti pri
sipažinimai Jš tų šešių ne
grų. ’Jisai sakė, kad polici
ja, bandydama išgauti pri
sipažinimus, taip pat davė 
jiems rūkyti svaigalais ap
nuodytų1 cigaretų bei kitų 
svaigalinių nuodų.

Rogge pirmiau
Jungtinių Valstijų genera
linio prokuroro padėjėjas.

Berlin. — 'Išskrido namo i Dabar jis yra Civilinių Tei- 
gen. Lucius Clay, buvęs šių Kongreso advokatas mi- 
karinis Amerikos guberna- nimiems negrams ginti nuo Aukščiausiojo Teismo dau- 
torius Vokietijai.

GERHARTAS EISLERIS LAIKOMAS TARDYMUI DEL IŠDAVIMO
London. — Bow St. poli

cijos teismas atidėjo iki 
geg. 24, kito antradienio, 
tardymą politiniam pabėgė
liui Gerhartui Eisleriui dėl 
jo išdavimo Jungtinėms 
Valstijoms.

Anglų policija, pagal A- 
merikos reikalavimą, praei
tą šeštadienį pagrobė Eis
lerį nuo staptelėjusio Len
kijos laivo “Batory.” Tuo 
laivu Eisleris plaukė Len
kijon, iš kur būtų grįžęs 
Vokietijon.

Vokietys komunistas Eis
leris, pabėgęs nuo Hitlerio 
kovotojas prieš nacizmą, 
buvo Jungtinėse Valstijose 
nuteistas 
kad jis

klausimus aplikacijoj dėl 
pasporto Vokietijon grįžti 
ir dėl to, kad “paniekinęs 
Kongresą.” Jis buvo laiko
mas, po $23,500 užstato iki 
apeliacijos teismų.

Anglų pažangūnai pikie- 
tuoja Londono kalėjimą, 
reikalaudami paliuosuot 
.Eislerį, kaip politinį pabė
gėlį, kovotoją prieš hitle- 
rizmą.

Anglijos seimo
komunistas William Galla
cher karčiai smerkė anglų 
valdžią už Eislerio. suėmi
mą grąžinimui Amerikon. 
Jis pareiškė:

—Tai skandališkas, be
gėdiškas poelgis,

Gallacheris užklausė:

narys,

AMERIKAI
pa
iki 
ko- 
šalį

kalėjiman už tai, 
netaip atsakęs j

— Ar yra kur galas 
sižeminimo bedugnei, 
kurios gali amerikonų 
manda nustumt šią 
(Angliją)? \

Konni . Zilliacus, kitas 
Anglijos seimo narys, kai
rysis Darbo Partijos atsto
vas, pabrėžė, kad Eisleris 
vra politinis pabėgėlis, ku
rį neleistina grąžinti teis
mui į Jungtines Valstijas.

Eislerio advokatas Dud
ley Collard prašė teisėją 
paleisti Eislerį už užstatų, 
nes byla dėl jo išdavimo 
Amerikai gali užtrukti mė
nesį ar daugiau; gal teksią 
šaukti liudytojus net 
Jungtinių Valstijų, 
jas atmetė prašymą.

Advokatas priminė, jog 
pati anglų vyriausybė buvo 
pripažinus Eislerį politiniu 
pabėgėliu, kuomet jis an
dai pateko į Anglijos kolo
niją Trinidadą.

Eisleris buvo sulaikytas 
Jungtinėse Valstijose, kuo
met karo metu jis iš Vokie
tijos ir Franci jos keliavo 
per Jungt. Valstijas į Mek-

-4 
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tižiau
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Teisė-
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Jungtinių Valstijų val
džia nuo tada jau ir nepa
leido Eislerio, persekioda
ma jį, ‘laikydama Eislerį 
prieš jo valią ir neleisdama 
jam Vokietijon grįžti. 

_________________________ ■ t

gumos sprendimas rymo 
ant senojo mokymo, jog žo
džio laisvė turi būti palai
koma, jeigu nėra aiškaus ir 
tuojautinio pavojaus visuo
menės reikalams.

— Ta teisė, pagal mūsų 
Konstituciją, negali • būti 
siauriau aiškinama,—pri
dūrė teisėjas Douglas. — 
Nes priešinga nuomonė ves
tų prie to, kad įstatymų 
leidimo įstaigos bei teismai 
nusakytų tam tikras min
tis arba jas nustatytų vieš
pataujančios politinės, gru
pės.

Priešingus daugumai pa
reiškimus padarė keturi 
dešinieji Aukščiausio Teis
mo teisėjai — Robertas H. 
Jackson, H. H. Burton, 
Felix Frankfurter ir vy
riausias teisėjas Fred M. 
Vinson.
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Gerhart Eisler ir Žmogaus Teisės
Prievarta, spėka išvilkimas Gerhart Eisler iš lenkų 

laivo “Batory,” pasoclinimas į kalėjimą Anglijoje ir pla
nai jį sugražinti Amerikon pavirto tarptautiniu skanda
lu. Panašaus atsitikimo nėra mačiusi visa istorija. Ir at
sitiko kaip tik po to, kai Jungtinių Tautų Asamblėjoje 
buvo taip karštai ir tiek daug mūsų delegacijos prikaP 
beta apie reikalą visur gerbti “civilines laisves ir pama
tines žmogaus teises.” O štai ryškiausias pavyzdis, kaip 
nesiskaitoma nei su civilinėmis laisvėmis, nei su pama
tinėmis tėisėmis.

.Eisler pakliuvo į Jungtines Valstijas prieš savo norą. 
Jis važiavo Meksikon, bet buvo čionai sulaikytas ir lai
komas prieš jo valią. Jis visą laiką bandė iš Amerikos 
išvažiuoti, bet buvo neišleistas. Jis buvo paskelbtas 
“tarptautinėmis komunizmo smegenimis”, nutemptas i 
Washingtoną, pastatytas prieš kongresinę komisiją ir 
nubaustas “už pažeminimą kongreso”. Pagaliau, Eisler, 
matyt, nusprendė, kad teisybės jis nesuras mūsų teis
muose, kad prieš jį yra sudarytas suokalbis, kad jis turi 
slaptai iš Amerikos prasišalinti. Ir štai vieną gražią die
ną jis slaptai patenka į lenkų laivą, plaukiantį Lenkijon. 
Jis ten pasisako, kas jis yra užsimoka už kelionę ir trau
kia į’ savo šalį, į Vokietiją.

Bet mūsų vyriausybė nusprendė ne tik jo užstatą pa
siimti, bet jį patį pagauti ir susigrąžinti atgal, kad galė
tų toliau bausti. Nesiskaitoma su tuo faktu, kad Eisler, 
patekdamas į kitos šalies laivą, pateko į tos šalies teri-i 
tor i ją. Anglijos darbiečių valdžiai įsakyta, kad Eisler 
turi būti suimtas ir, sulaužant visas tarptautines tiesas! 
ir tradicijas, grąžinamas atgal. Anglijos valdžia pamirš-1 
ta žmogaus teises, pamiršta, kad Eisler bėga nuo politi-; 
nio persekiojimo. Ji pildo mūsų vyriausybės įsakymą. Ką| 
ji darys? Ji yra Marshall Plano šalis .. .,

Įdomu atsiminti, kad kaip tik panašiai Amerikon at
bėgo iš Lenkijos Mikolaičikas. Jis irgi slaptai pateko į 
Amerikos laivą, išplaukus iš Europos, Amerikos kapito
nui pasisakė, kas jis yra ir kodėl jis bėga iš Lenkijos, 
pasimokėjo už kelionę ir saugiai atplaukė Amerikon. 
Vietoje jį čionai suareštuoti ir sugrąžinti, jis buvo net 
aukštų valdonų iškilmingai pasitiktas ir priglaustas, kai
po “politinis pabėgėlis.” Panašiai yra Amerikon pribu
vusių šimtai fašistinių gaivalų.

Lenkijos vyriausybė protestuoja prieš šitą Anglijos ir 
mūsų valdžios brutališką poelgį su Eislbriu ir mindžioji
mą Lenkijos teisių. Klausimą, ar Eislerį grąžinti Ame
rikon, dar svarstys Anglijos teismas. Mūsų vyriausybė 
teigia, kad dar 1870 metais buvus tarpe Anglijos ir Ame
rikos pasirašyta sutartis, pagal kurią abi šalys yra pasi
žadėjusios “prasižengėlius” sugrąžinti. Bet dabar pa- 
aiški, kad ir toji arti šimto metų senumtf sutartiš liečia 
tiktai kriminališkus prasikaltėlius, bet ne politinius. Ta
čiau ir to fakto nepaisoma.

Mažai pamato yra tikėtis, kad Anglijos teismas atsi
sakys mūsų vyriausybės reikalavimą patenkinti. Labai 
galimas daiktas, kad Eisler bus sugrąžintas.

Reikia sutikti su Eisleriu, kai jis, po ištempimo iš len
kų laives pareiškė, kad jis yra pirmutinis Šiaurės Atlan
to Pakto kalinys. Jis yra auka reakcijos, kuri nesiskaito 
su jokiomis teisėmis bei tradicijomis.

Jau prasidėjo skaitlingi protestai prieš šį nepateisina
mą Amerikos ir Anglijos žygį. Netenka abejoti, kad ši
tie protestai stiprės ir augs.

Nedarbo Šmėkla
Pereitą pirmadienį spaudoje pasirodė sekamos infor

macijos: visi tyrinėjimai rodo, kad nedarbas toliau plė
tojasi, kad lauktas pavasarinis darbų padaugėjimas ne
pasirodė, kad dabar reikia laukti rudens padėties pasi
taisymui. Bet iš kur ir kodėl rudenį turėtų daugiau dar
bų atsirasti? Atsakymo nesiranda.

Kas svarbiausia, kad tame pranešime kalbama apie ne
darbo didėjimą ištisai visą šalį. Tai nėra fenomeną tik 
vienoje kurioje pramonėje, bet visose pramonėse, visoje 
šalies ekonomikoje. “Suraminimo” tik tiek randame, kad 
tikros, gilios depresijos dar neturime ir nesimato, kad ji 
būtų tik ŲŽ kampo.

Bet faktas pasilieka faktu: nedarbo šmėkla grūmoja 
Amerikos darbo žmonėms. Jau dabar bedjarbių armija 
siekia apie penkis milijonus. O kas suskaitys tuos, kurie 
dirba tik dalį laiko?

Tuo tarpu vyriausybė ir Kongresas kalba tik apie tak
sų pakėlimą, apie Šiaurės Atlanto Pakto priėmimą, apie 
tolimesnius žygius kovoti komunizmą. Kongresas užim
tas naujais biliais prieš žmonių laisves, bet neturi laiko 
rimtai pažiūrėti į šalies ekonominę padėtį.

Ko Laukiama iš Paryžiaus Susirinkimo?
Keturių didžiųjų valstybių užsienio reikalų ministrų 

susirinkimąs yra sukėlęs nemažai skaisčių vilčių. Bet ar 
toš Viltys nebus išblaškytos, kai ’ministrai susirinks? Tai 
klausimas, kuris turi rūpėti kiekvienam taikos mylėto
ji. , • < .

Amerikos, Anglijos ir Francūzijos atstovai jau tariasi

TAIKOS ŠALININKAI 
GALI PASIDŽIAUGTI

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo organas Tiesa 
mano, kad naujo karo kur
stytojams netaip sekasi, 
kaip jie norėtų. Laikraštis 
teigia, kad jau labai daug 
yra laimėta taikos 'šalinin
ku. Tiesa rašo: v

Kovotojai už taiką šiuo 
metu yra atsiekę tam tikru 
laimėjimų, kurie pusėtinai 
gąsdina šaltojo karo šalinin
kus. » t

1. New Yorke andai Įvykęs
mokslininkų - kultūrininkų 
suvažiavimas už taiką suda
vė skaudų karo kurstyto
jams smūgį. i

2. Paryžiuje atlaikytas pa
saulinis taikos kongresas 
taipgi smarkiai pritrenkė 
tuos, kurie ruošiasi trečiajam 
pasauliniam karui.

3. Kinijos liaudies laimė
jimai pakirto pamatą impe
rialistams įsitvirtinti Azijo
je.

4. Berlyno blokados nuė
mimas ataušę galvas dauge
lio tų, kurie nuolatos šaukė, 
kad su rusais negalima su- i 
sitart.

5. Dabar laukiame, kas 
bus padaryta keturių di
džiųjų valstybių užsienio mi
nistrų pasitarimuose Pary
žiuje gegužės 23 dieną.

Kovotojai už taiką gali 
šiais atsiekimais pasidžiaug
ti, bet jie nenuleis ir toliau 
rankų. Jie kovos iki pilnos 
pergalės.

AR BUS GALAS
MELUI?

Dažnai sunku net supra-
sti, ką mano pasiekti Tary
bų Lietuvos priešai, taip 
prakeiktai meluodami. Juk 
jie negali nežinoti, kad tie
sa anksčiau-ar vėliau iškils 
į viršų. Tos tiesos jie nuo 
savo pasekėjų ’ amžinai pa
slėpti nepajėgs. Tai neįma
nomas dalykas.

Bet gal ištiesų pildosi tas 
posakis, kad “ką dievas 
baudžia, tam pirmiausia 
protą atima?” Bent jau tai 
galima pritaikyti mūsų kle
rikalų atsinešimui linkui 
šių dienų Lietuvos. Jeigu 
paimsime kunigų Draugą, 
tai surasime, kad kepime 
melų apie Lietuvą gali jį. 
pralenkti gal tik menševikų 
Naujienos. Šiuo reikalu 
lenktynės tarpe Šimučio ir 
Grigaičio labai artimos: 
jeigu vieną dieną vienas 
coliu kitu pralenkiu, tai, 
žiūrėk, kitą .dieną jau ki
tas ne tik pasivijo, bet dar 
pralenkė keliais coliais.

Štai gegužės 12 dieną Ši
mutis turi įsidėjęs kores- 
pondenciją^sąyo korespon
dento St. Devenio. Tas gi 
rašo turėjęs pasikalbėjimą 
su iš Lietuvos sugrįžusiais 
karo belaisviais vokiečiais. 
Tie naciai jam pripasakoję 
visokių dalykų, apie Lietu
vą ir viską, žinoma, D^ve- 
nis ir Šimutis laiko už gry
ną pinigą. Nors melas, 
prieštaravimas tiesiog į a- 
kį duria, bet jie “nemato” ir 
reikalauja, kad jų skaity
tojai tikėtų.

Pavyzdžiui, keliose vieto
se kartojama, l^ad “Lietu
voje skurdas vis didėja”, 
kad Lietuvoje visur tik mil- 
žihiški neartos, apleistos

dirvonuojančios žemės plo
tai, kad Lietuvos žmones 
alkani im Lt. Bet ten pat 
skaitome, kad šitiė patys 
“beduoniai” lietuviai, visur, 
kur tik vokiečiai belaisviai 
pasimaišydavo, jiems “duo
davo rūkalų ir duonos”, 
kad “nežiūrint griežčiausio 
draudimo, lietuviai slapta 
atnešdavo duonos” į nėlais- 
vių stovyklas ir šerdavo vo
kiečius! Arba: “Vilniuje... 
lietuviai pro langus mesda
vo duonos ir kitų valgomų 
daiktų’’ tiems vokiečiams.

Arba štai pasakymas, 
kad Lietuvos “ūkininkai 
prievarta varomi į kolcho
zus (kolektyvinius ūkius). 
Juk jeigu būtų vartojama 
prievarta, tai jau seniai vi- 
ši Lietuvos valstiečiai būtu 
kolektyviniuose ūkiuose. 
Betgi faktas yra, kad viso
je Lietuvoje šiandien ran
dasi tik tūkstantis kitas ko
lektyvinių ūkių. Faktas y- 
ra, kad jokios prievartos 
nėra vartojama.

Dar vienas dalykas. Tie 
vokiečiai tam pačiam Deve- 
niui pasakoję, kad “Lietu
voje jokio atstatymo nema
tyti.” Betgi ten pat sako
ma, kad tie patys vokiečiai 
karo belaisviai kasdien bu
vo varomi į įvairius dar
bus? Tai ką jie dirbo?

tų? Argi ne aišku, kad ši
tie naciai susiriesdami me
luoja, kai sako, kad jokio 
atstatymo nesimatyti ?

Iš Lietuvos spaudos suži-. 
nome, kad visoje Lietuvoje 
jau milžiniški atstatymo 
darbai atlikti ir vis dar 
plečiami, kad Lietuvos pra
monė jau beveik pilnai at- 
steigta iki prieškarinio ly
gio, o kai kuriose šakose 
jau ir pralenktas prieškari
nis lygis.

Labai galimas daiktas, 
kad vokiški naciai, sugrįžę 
iš Lietuvos, kur jie turėjo 
per keletą metų nors ' dalį 
atstatyti to, ką sugriovė, 
keršija, pyksta ir bjauriai 
meluoja apie Lietuvą. Tai 
suprantama, tai kažin kaip 
natūralu. Juk naciai atėjo 
Lietuvon ją sunaikinti. Jie 
ją naikino, griovė, teriojo. 
Bet savo tikslo nepasiekė. 
Dabar jiems baisiai pikta. 
Tai nereikia stebėtis, kad 
jie gali visokių nebūtų 
daiktų apie Lietuvą ir lie
tuvius prasimanyti. Bet 
kad Devenis ir Šimutis tais 
nacių prasimanymais ir me
lais maitina savo skaityto
jus, jais nuodija savo skai
tytojų galvą ir širdį prieš 
savo gimtinę šalį, prieš Lie
tuvą, prieš savo brolius ir 
seseris, tai jau koktu, tai

Į jau baisi išdavyste, tai ne
kokius darbus jie buvo kas- i girdėtas supuvimas ir išsi- 
dien varomi per keletą me-I gimimas.

JONAS KAšKAITIS

Už Taiką ir Saugumą!
(Tąsa)

Šitokios ir panašios min-- 
tys ir sumanymai . buvo 
gvildenami šiame konferen
cijos skyriuje.

Kituose kultūros ir mok
slo konferencijos skyriuose 
ėjo eilių eilės pranešimų, 
referatų, svarstymų, suma
nymų. Tik labai trumpai 
teks, čia paminėt įžymesnės 
vietos.

Grožinio meno skyriaus 
būta pačio didžiausio, pačio 
įdomiausio iš visų kitų 
konferencijos skyrimų po
sėdžių. Tenai susispietė to
kios meno įdomybės, kaip 
Dmitris šostakoVičius, Olin 
Daunsas, Aronas Koplan- 
das, Ladislavas Stolas, Kli- 
fordas Odecas ir visą įvai
rių menininkų plejada. Ir 
vos tik tūkstantis delegątų 
tegalėjo sutilpti toj salėj. 
Ištiesiems šimtams kitų 
nebebuvo galimybės...

Pirmininkavo šiam meno 
skyriui garsusis dramatur
gas Arturas Mileris, auto
rius “Pardavėjo mirties” 
(“Death of a Salesman”). 
Bendroji visų menininkų 
gaida skambėjo harmonin
gai ir ryškiai: pagal savo 
esminę paskirtį, menas yra 
dalis pilnutinio žmogaus 
gyvenimo. Menas padeda 
'žiųogui, pritaria jam, daro 
jo gyvenimą pilnesnį ir to
bulesnį. Menininkas, artis
tas privalo eiti kartu su 
liaudies masėmis. Jis priva
lo stot prieš bėt kokią* jė
gą, kuri pažemina žmogų ir 
sutramdo jo gyvenimą.

Garsusis teatrinis rašy
tojas Klifordas Odecas pa- 

' ------>-...... -.. .................
Paryžiuje, kaip jie laikysis toje ministrų konferencijoje. 
Jie išdirbs bendrą planą ir pateiks konferencijai. Bet 
kaip tik tas faktas ir grūmoja konferencijai sugriuvimu. 
Kai trys valstybės susitars bendrai išstoti ir laikytis iš
vien prieš viėną valstybę, kai’.bus tai valstybei pasakyta, 
“pasirašyk arba važįauojamė namo,” tai jau iš anksto 
galima pasakyti, kad tokia konferencija negali būti pa
sekminga^ •

Vokietijos klausimas turėtų būti sprendžiamas šaltai 
įr rimtai. Gaila, kad mūšų vyriausybė ir jos talkininkės 
tokiam svarstymui nesiruošia. \

Stambokom sumom organizacijos ir asmpnys apdova
noja savo dienraštį jubiliejaus proga. Gražiai atsineša ir 
biznieriai atžymėjimui dienraščio Laisvės 30-ties metų 
sukakties. Kaip matėte iš pranešimų anksčiau ir kaip pa
siskaitysite žemiau apie dovanas, pastebėsite, kad dau
guma sumų siekia virš trisdešimt dolerių. Mūsų pagei
davimas yra gauti dienraščiui dovanų, jubiliejaus- įvy
kiu, po deįerį už išgyventus metus, tai yra nemažiau kaip 
po $30 nuo ęrganizacijų ir nuo geriau pasilaikančių biz
nių. Štai įrodymai, jog visuomenė tą atsišaukimą vyki
na gyveniman.

Miami, Florida
“Gerbiamieji: — Čia randate money orderį sumoje 

$30, tai yra auka nuo mūsų neskaitlingos lietuvių kolo
nijos Miami, Florida. LLD 75” kp. aukoja dienraščiui 
Laisvei 30-ties metų jubiliejaus proga $30.
' .Kuopos susirinkime Visi nariai nuoširdžiai pritarė pa- 
aukoti šiam reikalui ir visi linki dienraščiui gyvuoti ir 
bujoti per ilgus, ilgus metus, ir ginti darbo žmonių rei
kalus.

Vardu visų LLD 75 kuopos narių, išreiškiu šiltą pa
sveikinimą dienraščiui jubiliejaus proga.

Draugiškai,
J. D. Sliekas,
LLD 75 kp. iždininkas.”

I ........... -
Richmond Hill, N. Y.

LDS 13 ir LLD 185 kuopos, jubiliejaus proga apdova
nojo savo dienraštį su $30, ir palinkėjo jam gražios atei
ties.

Draugai Gaškauskai iš Huntington, L. L, N. Y. pri
siuntė $5 dienraščiui dovaną ir A. Mureika, brooklynie- * 
tis, apdovanojo dienraštį su $5 jubiliejaus proga.

------------------ y

Daugiau aukų gavome nuo sekamų asmenų:
Joe Villis, Peytona, W. Va.___________ $3.00
John Baker, Vallejo, Calif.____________ $3.00
C. Blaizes, Greenlawn, N. Y._________ $2.00
Charles Bajcrinas, Brooklyn, N. Y.___ $2.00
R. Jervis, Plymouth, Pa._____________ $2.00
L. Trakimavičius, Norwood, Mass.___ $1.00
J. Gavėnas, Brooklyn, N. Y.___________ $1.00
Anton Čekanauskas, Springfield, Ill.__ $1.00
K. Kučiauskienė, Burlington, N. J.____ _ 50c

reiškė: — Man malonu iš
tiest ranką ir pasisveikinti 
su žmonėmis, kurie drįso 
čia pasirodyt? —<-• šioj'^laisvės 
šaly, kur- pripažinta žodžio 
laisvė, po debesiu didžiau
sios klastos, būk tai Tarybų 
Sąjunga rengia karą prieš 
Jungtines Valstijas... Taip 
mitriai sufabrikuota šita 
klasta, taip kietai už ją 
stoja cenzūra, kad, nors tu 
būtum Kristus, Buda ar 
Platonas ir išeitum prieš 
šitą klastą, nė vienas tavo 
žodis nepasiektų šiandien 
Amerikos žmonių!

.Šio mėnesio pradžioj 400. 
delegatų į Federalinę baž
nyčių tarybą, atstovaudami 
40,000,000 Amerikos pilie
čių, turėjo suvažiavimą ir 
priėmė taikos rezoliuciją, 
kurios dalis skambėjo ši
taip: “Mes patvirtiname 
savo Lietą persitikrinimą, 
kad karas nėra neišvengia
mas, kad jis neleistinas... 
prieštaraujančios ideologi
jos gali kartu gyvuot, be 
ginkluoto susirėmimo, jei 
jos skleidžiamos pakantos 
ir tolerancijos metodais.”

Šitas pareiškimas — ke
turių1 dešimtų milijonų a- 
merikiečių dorovinių vado
vų pareiškimas — perėjo 
per mūsų kasdieninius laik
raščius, nelyginant vištiena 
restorano sriubos puode,— 
atseit, jis visai nepaminė
tas! . •

Mes dasižinojom, jog 
laisvai. žodis yra viena pa
čių brangiųjų prabangų 
šiandiena mūsų šaly. Jei aš 
čia kalbu sekmadienį, aš 
galiu atsidurt be darbo pir
madienį. Mūsų visa šalis 
perimta klaikios baimės 
nuo vieno, krašto iki kito. <

Įsivaizduokite! Mes, ku
rie čia esame šiandien var
dan laisvės— mes, kurie čia 
pribuvom kalbėt apie links
mą ir laimingą pasaulio 
žmonių ateitį,' — mes pri
versti e^am būti čia sąmok
slo ir prasižengimo atmos
feroj! Jau ir dabar spauda 
ir tūli aukšti valdžios pa-

D. G. Jusius, iš Worcester, Mass, pranešė, kad jie ten 
yra pasiryžę užpildyti ištisą puslapį dienraščio jubilieji
nės laidos organizacijų pasveikinimais ir biznių pasiskel- 
binpais. Puikus pasiryžimas. Linkime kuo geriausio pa
sisekimo jums, draugai worcesterieciai.

Būkite jubiliejiniais, prenumeratoriais. Kurie dar ne
prenumeruojate dienraščio Laisvės, užsiprenumeruokite 
jį dabar - jubiliejaus proga. O prenumeratorių prašome 
gauti nors po vieną naują skaitytoją savo dienraščiui. 
Dovanos plaukia gražiai, bet su gavimu naujų skaity
tojų dar nedaug kur pasirūpinta. Reikia kreipti rimto 
dėmesio į gavimą naujų skaitytojų, ries tai yra labai 
svarbu. Pasistengus, galima gauti.

Laukiame pranešimų iš visų kolonijų, kur tik kas yra 
veikiama dienraščio jubiliejaus atžymėjimui.

Laisvės Administracija.

reigūnai mus apkaltino; 
jau- ir‘dabar jie mus pasi
žymėjo, kiekvieną iš mūsų, 
kaipo negeistinus, nepato
gius, pavojingus ir- maiš
tingus elementus! •

Kaipo asmuo aš čia esu 
Šiandien, nes aš tikiu žmo
niška užuojauta ir koope
racija, asmeninio patvaru
mo ribose. Toks yra obalsis 
mano privačiam gyvenimui 
ir mano darbui, kaipo vei
kiančio Amerikos teatre 
dramininko. Jei tatai mane 
daro nepatogios ir pažymė
tinos mažumos dalimi —jei 
tikėt žmoniška užuojauta ir 
kooperacija reiškia būt 
priešininku ir maištininku 
— tai taip ir pažymėkite 
mane stambiai savo sura- 
šuose. Aš ten esu!
i Pusgalviai ir.idiotai jau 
vėl slimpinėja po pasaulinio 
dinamito krūvas, laikydami 
sugniaužę rankose uždeg
tus degtukus...

Visur, paliai visą pasau
lį, šiandien žmonės pagata- 
vi išvemt . tokį t moralinį 
silpnaprotį, kurs kalba apie 
kanuoles ir etiką, kuomet- 
jis1 prašo duonos ir užtik
rinto prakilnaus gyvenimo! 
Artistai privalo padėt žmo
nėms šiuose didžiuose pirmu
tiniuose uždaviniuose. Pra
dėję su taiką, mes privalorų 
koVot už atėitį — ir turim

garbingai priimti tokią ko
vą. Mes kovojam. Mes tu
rim pažymėt, vieną paskui 
kitą, žmonių priešus, bet 
kokiam pasireiškime, vi
suomeniniam, politiniam ar 
ekonominiam; Nes • seni 
sapnai sumaigyti ir negyvi, 
ir su žmonėmis mes maršuo- 

jam linkui naujo sapno. 
Šuva loja, bet karavanas 
(vilkstynė) eina sau pir
myn. Ir artistas turi jam 
padėt jo kelionėj į būsimos 
naujos dienos šviesą. —

Kiek grožės, kiek poezi
jos, kiek grynos tikrovės 
trykšta iš šitos nuoširdaus 
pažangūno menininko Kli- 
fordo Odeco kalbos!...

Kalba kitas rašyto žodžio 
artistas Džionas H. Loso- * 
nas, -r tai tas ką sugebėjo 
suardyti pąsalrngas rau- - 
donbaūbių pastangas pasi
gauti jį į savo sląstūs.

Štai dalelės Lošono kal
bos:

— Holivudas tai taip, 
kaip ir Rūras. Jis yra .vir
šutinis tarptautinės įtam
pos taškas. Holivudo liki
mas, kaip ir Rūro lemtis, 
nebus išspręstas vien tik 
generolų ir bankininkų. 
Pasaulio žmonės nėra ko
kie abeju tiški žiūrovai, 
žiopsanti į diplomatijos ir 
karo žaismę.

(Daugiau bus) jį

2 pusi A- Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — TrėČ., Gėgiiž. 18, 1949 
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Kas nors iš mums mielų žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisve ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisves!
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Moterų Kon-
yra dalis

verge, nemokėjo

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka> 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso* 
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

TRUMPAS PRANEŠIMAS IŠ MŪSŲ 
DARBUOTĖS AMERIKOS MOTERŲ 
KONGRESE
Gegužės 6, 1, 8 dienomis, 1949 m., New Yorke, atsibuvo pirmasis nacionalis ir kon

stitucinis amerikiečiu motery kongresas, iš kurio daktarė Baltrušaitienė pateikia 
glaudų vaizdą.

niame moterų suvažiavime 
Budapešte, 1948 m., kur iš 
visų kraštų suvažiavusios 
moterys vienu galingu bal
su šaukė “Taika!” “Taika!” 
“Taika!” — už moterų ly
gybę ir vaikų apsaugą, už 
visų žmonių sandarbininka- 
vimą nepaisant spalvos, pa- 

Ji pa-

Pirmiausiai užsiregistra
vusios ir surūšiuotos į jau 
esančias susiorganizavu
sias į Am. Moterų Kongre
so nares ir viešnias, susipa
žinome su lietuvėmis dele
gatėmis. Viso jų buvo 8.

Įėjusios į svetainę rado
me papuoštą įvairiomis kal
bomis, jomis išrašyta žodis žiūrų nei tikybos. 
“Taika.” Lietuviškai nebu- brėžė amerikinių moterų to- 
vo. Matomai, iki šiol nebū
ta atskiros lietuviškos kuo
pos šioje organizacijoje.

Svetainės papuošalai 
štai tie užrašai: 
Paz 
Urede 
Ruhe 
Erinic 
Mir 
Bede 
Salaam 
Pyungwha

4

Fred
Pokoi
Pace
Beke
Mun
Paix

• Rauha
Friede
Pax
Domai
Peace
An-Ho
Yungwha
Belu
Salę dabina vėliavos: 

Amerikos Moterų Kongre
so (CAW) ir Tarptautinės 
Moterų Demokratinės Fe
deracijos (WIDF). Žinoma, 
Pirmybėje — Jungtinių 
Valstijų vėliava.

Po užkandžių (6-tą)
Atidarymo sesijoje Mu

riel Draper pasveikino kon
venciją. Nustatyta suvažia
vimo tvarka. Perskaityti pa
sveikinimai ir pranešimai. 
Paskyrimas suvažiavimo 
komitetų:

Taisyklių
Mandatų
Rezoliucijų
Nominacijų
Konstitucijos
Viršininkų raportų 
Vairavimo.
Po tūlų apskelbimų, sesi

ja pertraukta.
Tą dieną laike pietų (12 iki 

2) buvo pikietuojamas Em
pire Buildingas, kur tūlos 
UN atstovybės iš Pietų 
Amerikos turi centrus. Pi- 
kietas — prieš jų rėmimą 
Ispanijos. Pora lietuvių da
lyvavo pikiete.

Vakarinė sesija buvo at
vira publikai, apsčiai buvo 
svečių.

Muriel Draper pirminin
kavo. Kunigas Wm. How
ard Melish pasimeldė.

Dr. Gene Weltfish, orga
nizacijos prezidentė, .pasakė 
pagrindinę kongreso kalbą, 
kurioje išdėstė organizaci
jos susitvėrimą ir jos rei
kalingumą. Pranešė dar
buotės žygius ir laimėjimus 
bei viltis iki šio suvažiavi
mo.

Pirm, apibūdino Am. mo
terų dalyvavimą tarptauti-

A-:'1 U jį?

komiteto ra

šėsi joje

lesnį darbą link anų tikslų.
Pakalbėjus Adai B. Jack- 

son, daktarei Annette Ru
binstein, Norai Stanton 
Barney, rodė paveikslus - 
filmas iš antrojo moterų 
tarptautinio suvažiavimo 
Budapešte, Vengrijoje. Dar 
prakalbėjo Helen Phillips, 
Elizabeth Moos. Sesija pa
sibaigė apie 12 valandą.

Gegužės 7-tos sesijos
Rytinėje sesijoje: 
Komitetų raportai 
Pranešimai
Pertrauka pietums..
Popietinėje sesijoje 

diskusavimas viršininkių 
raportų, raportai komitetų, 
pranešimai, pertrauka.

Vakarinėje sesijoje išdis- 
kusuota konstitucija ir pri
imta punktas po punkto. Ši 
sesija tęsėsi veik iki vidur
nakčio. Ypatingai žymią 
vietą diskusijose užėmė dar
bininkių unijų atstovės ir 
negrės, kalbėdamos už lygy
bės progas, etc.

Gegužės 8 rytinė sesija
Baigiama konstitucijos 

priėmimas
Finansų raportas
Rezoliucijų 

portas
Pranešimai,
Popietinėje 

skaitymas rezoliucijų;
Taikos
Prieš diskriminaciją mo

ksle, darbe
Daugiau moterų valdžio

se
Socialės apsaugos
Ispanijos moterų padėties 
Bedarbystės tarpe moterų 
Moterų ir unijų klausi

mu
Moterų Biuro klausimu
Moterų darbo unijų
Abelnai kūdikių globos 

klausimu
Globojimui 1 darbininkių 

vaikų
Nacijonalės sveikatos pro

grama
Izraeliaus klausimu
Iš Tarptautinės Moterų 

Demokratinės Federacijos 
Vykdomojo Komiteto

Prieš Franco Ispaniją
Už lygias moteris teises
Už prisirengimą prie Azi

jos moterų konferencijos
Apie moteris Azijos, Afri

kos ir Lotynų Amerikos.
Skaityta virš 20. rezoliu

cijų, kurias suvažiavimas 
užgyrė.

Su gausiais-prižadais sa
vo užsiduotą darbą vykdyti 
iki pasisekimo, remti jį fi
nansiniai ir organizatyviai 
visais galimais būdais, po
litiniai, ekonominiai ir so
cialiai nepraleidžiant pro- 

gų, užsibaigė suvažiavimas 
9 Vai. vakaro.

Peticija Jungtinėms 
Tautoms

Buvo nutarta moterų
legacijai nuvežti į United 
Nations peticiją su tūkstan
čiais parašų. Pirmadienį, 
gegužės 9-tą, susirinko apie 
400 moterų ir nuvykusios į 
Lake Success įteikė, taikos 
peticiją generalio sekreto
riaus Trygve Lie asistentui.

Delegacijos vadė Muriel 
Draper įteikdama peticiją 
pasakė atitinkamą prakal- 
bėlę, o advokatas Levy, pri
imdamas 'peticiją, užtikrino, 
kad bus į ją atkreipta prie
lanki atyda.

Iš toliau atvykusi delega
cija gavo bilietus į UN po
sėdžius įeiti ir klausytis ir 
matyti darbuotojus tuose 
komitetuose.

Tai buvo y tin įdomi .pa
moka toms, kurios turėjo 
progą ten dalyvauti.

Neužmirštami įspūdžiai
Po tų trijų dienų tokio 

įtempto posėdžiavimo ne

TAIKOS KONFERENCIJA
Gegužės 2 d. čia atsibuvo 

Taikos z Konferencija, kuri 
praėjo labai pasekmingai. 
Konferenęiją atstovavo gana 
didelė delegacija nuo įvairių 
tautų, jų tarpe turėta skait
linga delegacija ir nuo lietu
vių. Delegatus sudarė įvai
rių profesijų, luomų žmonės, 
k. t. daktarai, profesoriai, ne-, 
mažas skaičius kunigų, dar
bo žmonių ir tt. Svarbiau
siu konferencijoj kalbėtoju, 
buvo Dr. James G. Endicott, 
kuris ragino visus taiką my
linčius žmones, ypatingai ka
talikus dvasiškius, vieningai 
veikti, kad pasaulyje būtų iš
laikyta taika.

Konferencijoj buvo išrinkti 
delegatai į Taikos Kongresą 
Toronte. Tame kongrese bus 
ir šios kolonijos demokratinių 
lietiivių delegatas.

Išgirskite Delegato Pranešimą
Gegužės 6-7-8 dd. Toronte 

įvyko svarbus Kanados Tai
kos Kongresas. Kongrese da
lyvavo ir lietuvių , delegatas. 
Jis parvežė labai svarbų, ra
portą. Tam tikslui šios kolo
nijos progresyviai/ lietuviai 

intensyviai laukia prie Gilberton Coal Co. 5-sios kasyklos Gilber- 
pedų gelmėje užgriūti keturi rnainieriai. Gelbėtojai atrado,visus 

keturis mirusius. •

Draugai rnainieriai 
ton, Pa., kur. 1,000

Ik

greit, gal niekados neišdils 
iš omenies per tą trumpą 
laiką įgyti įspūdžiai, pamo
kos, patyrimai.

Moterys, it bitelės į avi
lį, iš visų krašto erdvių ne
ša savo geriausius, šven
čiausius įsitikinimus, paty
rimus; tariasi, kaip nuo 
draugijos (pasaulinės) nu
žerti tą amarą, kuris am
žiais apnikęs žmoniją iš
naudoja, paniekina ir žudo<>

Tai neišaiškinama spėka, 
kurtąja turi pats permirkti, 
idant galėtum pilnai su
prasti. Tai šia spėka sugrį- 
žusios namo stengiamės pa
sidalinti su draugėmis, 
kviesdamos prisidėti prie 
bendrojo darbo.

Jau praėjo laikas, kuo
met moteriai užtekdavo 
liuoslaikį praleisti grožio 
darbams. Šiandien ją šau
kia draugija eiti į talką iš
laisvinimui visų žmonių, vi
sur gyvenančių, o palikti 
žmogaus išmislytomą maši
noms pinti, siūti ir adyti 
bei mėgsti mūsų gražmenis.

Amerikos 
gresas, kuris 
Tarptautinės Moterų De
mokratinės 
šaukia visas į talką.

Vėliau parašysiu apie Dr. 
Gene Weltfish prakalbą ir 
kai kurias rezoliucijas ir 
konstitucijos kai kurias da
lis.

šaukia masinį mitingą, kuria
me delegatas padarys platų 
pranešimą iš atsibuvusio Kon
greso.

Susirinkimas yra šaukiamas 
gegužės 22 d., sekmadienį, 
2 vai. po p., Point St. Charles 
svetainėje, 01234 Charlevoix 
St.

Visiems, kuriems rūpi 
taip svarbus klausimas, 
tų .pasistengti dalyvauti.

šis 
reik-

Vilijos Choras 
Radijo Bangomis 

X

Gegužės 3 d., kas atsisuko 
radijo stotį CBM, ant 8 v. v., 
tas su dideliu malonumu, pa
sigėrėjimu, na, galima pridėti, 
ir su dideliu ’"pasididžiavimu 
klausėsi Vilijos choro dainų, 
kurias pildė bendras choras, 
sekstetas, susidedantis iš A.

AMERIKOS MOTERŲ KONGRESAS 
APSIŠAUKI" Į MUS-Į VISAS 
AMERIKOS
Nepaprastame dokumente, Įvade į savo konstituciją, žibančiame meile žmonijai ir ryžtu 
saugoti taiką ir laisves, kongresistės kviečia visas užimti savo vietą toje darbuotėje.

I

Amerikos moterys, sveiki
name jus. Sergėtojos Praei
ties, tvėrėjos Ateities, mes 
patvirtiname mūsų pasiti
kėjimą jūsų nedvejojančia 
drąsa, jūsų patvariu teisin
gumu, jūsų gilia ir tikra 
meile žmonijai, kurią jūs 
atnėšate pasauliui. Istorija 
šiandieną šaukią mus pa
vartoti tas kilnias savybes 
gynybai mūsų namų, mūsų 
vaikų, jų ateities ir tų lais
vių, be kurių nėra ateities. 
“Ateitis laukia neformuo
ta, trumpam laikui suspen
duota tarp dalykų pasibai
gusių ir dalykų praside
dančių jų.” Mes esame iš
šaukiamos, šiandien, su
formuoti ateitį vaduojantis 
tokiomis idėjomis, kurios 
padarė mūsų Amerikos 
Jungtines Valstijas iššau
kėją ir viltimi prispausto ir 
bekintančio pasaulio.

“Duokite man jūsų nua
lintus, žmones - iš vargų,

Mases sambūriuose sie- 
kiančiuosių laisvės,

Nelaiminguosius, meta
mus nuo jūsų judrių kran
tu

Siųskite juos, benamius, 
iš audrų prie manęs —

Su iškelta lempa lauksiu 
jų prie auksinių durų.

(Ištrauka iš Emma La
zarus poemos “Colossus,” 
įrašytos į pedestalį Laisvės 
Statulos, stovinčios ties jū
rų “vartais” i New Yorko 
uostą — Skyriaus Vedėja).

Parašyta moters. Ameri
kietės moters. Iškalta prie 
kojų tos simboliškos moters, 
kurios lempa švietė mums 
taką neplanuotą vakar die
ną. Šiandien mes prisime
name tą dovaną nuo Fran-

Ar leidimas
n

Today’s Pattern
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Pa-
as-

choris- 
pirmu 

radijo, 
karštai

9360 
Sizes 

'2-20 30-42 

Užsakymą 
pažymėjimu 
ir dydžio 
Burba,
Brooklyn 6, N. Y.

su 25 centais ir 
formos numerio 

siųskite: Amelia 
427 Lorimer Street,

L. V. N. Klubas 
Neteko Leidimo

Montrealiečiams, o ypatin
gai Vytauto Klubo šėrinin- 
kams, yra dideliu smūgiu, kad 
pastarųjų kelių savaičių lai
kotarpy “Liquor Commission” 
atėmė leidimą.
bus- atgautas ir kada, tai pa
lieka ateičiai. Naujam Klubo 
pirmininkui, D.. Norkeliūnui, 
tik užėmus pareigas, tenka su
sitikti su kliūtimis. ..

t- i

Tamošiūnaitės, N. Kielaitės, 
Petronienės, L. Kleiziūtės 
3. ir J: Juraityčių; taipgi 
ir J. Juraityčių duetas ir 
J u raitytės ir B. žemaičio 

solo. • •
Kaip x bendras choras, taip 

ir atskiri kavalkai išėjo labai 
puikiai, nežiūrint, kad 
tai kiek ir nervavosi, 
kartu dainuodami ant

Radijo vadovybė, 
pasveikino choro mokytoją C. 
Sebastinovičių už puikų su- 
mokinimą ir choristus už ža
vintį sUdainavimą. Programa 
tęsėsi virš pusvalandžio, 
sibaigus programai, man

(Tąsa 15-me pusi.)

rijos liaudies naujai šaliai, 
naujai pasisakiusiai idė
joms Gyvenimo, Laisves ir 
Siekti Džiaugsmo. Šiandien 
mes iš naujo pasišvenčiame 
tiems idealams, kurie visuo
met privalo būti įkvėpimu 
ir viltimi rųūsų demokrati
jai.

Annei Hutchinson, pionie
rei kovoje už Laisvą Žmo
gaus Valią, mes pasižada
me ginti vyrų ir moterų tei
sę kurti savo gyvenimą to
kiu, kokiu jisai vaizduojasi 
jų geriausiose viltyse. Bet- 
sy’ei Eoss, kurios adata už
siuvo žvaigždes ant mūsų 
vėliavos, mes pažadame, jog 
ji garbingai plevėsuos virš 
laisvų vyrų ir moterų. Bar- 
bar’i Frietchie, kuri saugo
jo ją tuo laiku, kuomet mū
sų jauna vėliava nešiojo 
mūsų visų viltis, mes paža
dame, kad nei jokia jauna 
vėliava neturi būti trempia
ma po matuojančiomis ko
jomis.

Harriet Tubman, pati 
vergė, išvedė šimtus vergų į 
Pažadėtą Laisvės Žemę. 
Mes pasižadame , tą pažadą 
nurašyti: PILNAI APMO
KĖTAS. Sojourner Truth, 
gimusi.
skaityti, bet jos ranka, įsi
stiprinusi prie arklo, įrašė 
puslapį laisvės istorijon. Jos 
stiprus balsas atsišaukė į 
jos laikų moteris. Harriet 
Beecher Stowe parašė kny
gą, kuri paskubino istorijos 
eigą. • Susan B. Anthony, 
Elizabeth Cady Stanton, 
Lucretia Mott buvo pionie
rėmis kovoje už Teises Mo
terims. “Ieškodamos tako 
rūman, jos vėlesnėms gent- 
kartėms paliko pačius rū
mus.” Daugelis iš mūs bal
savome pirmuosiuose istori
niuose Amerikos Moterą 
B alsavimuose. Mes pasiža
dame vis statyti tuos rūmus 
iki juose sutilps visos mote
rys, iki paskutinė diskrimi
nacija • bus nušluota joms 
nuo tako.

Moterys visame pasauly
je šiandien kovoja už savo 
teises, gina savo jaunas vė
liavas, stipriai tikėdamos, 
jog galų gale pergalės Tie
sa ir Teisėtumas virš se- 
nybinių tironijų ir naujųjų 
priespaudų. Jos šaukia mus 
maršuoti greta jų po Tai
kos paparčiu.

Amerikos moterys, Tre
ciasis Pasaulinis Karas, im
perialistinis karas, atimtų 
nuo mūsų vyrus, mūsų tė
vus, mūsų mylėtinius ir mū
sų sūnus; jis atitrauks 
maistą nuo’ mūsų vaikų bur
nos, o mes džiūsime ir trū
nysime savęs naikinimo dul
kėse. Niekas kitas šiandien 
negręsia pasaulio taikai, 
kaip tik karštas putnumas 
ir godumas, kurie dumia 
šaltąjį karą į karštąjį. 
“Laisvieji žmonės negali 
šaukti nuo. baloto prie kul
kų,” sakė Linkolnas. Nerei- 
kia daugiau kulkų! Nerei
kia atominių bombų! Nerei

kia daugiau bereikalingo 
kraujo ir ašarų ir sužalotų 
sąnarių ir tuščių lovų! Tai
kos! Taikos!

Aštuonios dešimt vienas 
milionas moterų dabar yra 
pasižadėjusių taikai. 81 mi
lionas moterų iš 57 šalių 
pasivadino save Tarptauti
ne Moterų Demokratine Fe
deracija (angliškai, sutrum
pintai WIDF). Mes, esan
čiosios Amerikos Moterų 
Kongrese, maršuojame su 
jomis. Amerikos moterys, 
maršuokitę su mumis! Mū
sų programa yra jūsų pro
grama. Taikos. Demokrati
nės ir pastovios Taikos. Ly
gybės. Pilnos lygybės kiek
vienai moteriai mūsų šaly
je. Šviesos. Sveikatos ir ži
nybos šviesos mūsų vai
kams.

Mūsų siekiai yra jūsų sie
kiais. Mobilizuoti visas mo
teris, visų tikybų, visų spal
vų, visų tautinių kilmių, 
peržengiant visus politinius 
skirtumus, žygiuoti gynime 
sveikatos, švietimo ir sau
gumo mūsų vaikams.

Veiklon, Amerikos mote
rys! Veiklon užtikrinti vi
suotiną sunaikinimą fašiz
mo1 ir jo ideologijos, kuri už
stoja šviesą, įgyvendina ne
lygybes, pavergia laisvas 
sielas ir neša savo vėjukuo
se Karo ir Mirties kaukolę 
ir kaulus.

“Tasai, kuris pageidauja, 
bet neveikia, gimdo pragaiš
tį.” Amerikos moterys, vei
kite su mumis! Tariant žo
džiais kitos žymios ameri- 
rikietės. “Mes esame ištik- 
rųjų ryžtingos. Mes savo 
ryžto neatkeisime. Mes ne
atleisime. Mes nesitrauksi
me nei vieno colio ir MUS 
IŠGIRS!
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JONAS KAŠKAITIS

MENO KURINIU PARODA
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

(Tąsa)
Filadelfiečių dd. Vaidžiulių duktė Al

dona Petrovienė turi pagaminusi porą 
gražių ir įdėmių spalvotų aliejinių tapi
mų. Indėnaitė — būdingais tautiniais 
parėdais. Už nugąros spokso vaikiukas 
rezginių krepšely. Amerikos simboliška 
gražuolė. Nelyginant, Pakahontas ...

Gėlių vazonas — kitas Petrovienės ta
pinys. Irgi labai rūpestingai ir smulk- 
meningai išpildytas. Jaunutė menininkė 
su daugeliu gabumų.

O va štai savingai įdomus tapinys. 
Nemažas tapinys, aliejinis, spalvotas. 
Banasevičiaus gamtovaizdis. Daug ką jis 
tau pasako. Toks tarytum gyvas. Tie iš
sikėtoję ramūs medžiai, slėpiningi pasi
pūtę krūmokšniai, laukinės gėlės... O 
tie debesėliai, lyg kadai matyti, judrūs, 
balkšvi ir juose galėtum įžiūrėt fantas
tiškų galvų ir gyvių formas, kaip kiek
vienam teko tėmyt kurią laisvą jaukią 
vasarėlės dienužę.

Vaikų meno skyrius. Ir ką jūs sakysi
te! Ogi sakysite, kad ir čia yra kuo pa
sistebėti. Nagi štai dar tik pipirukas— 
Kenneth Stensler, vos 6 metelių berniu
kas, o jau nubraižė spalvotais pieštukais 
du piešinėliuš.. Stirnaitė ir kiškelis, kaip 
tai jaukiai, pasitikimai pritūpę ramučiai 
gyvuliukai. Kitas piešinėlis — Žaislinis 
arkliukas, gal ir dar tas pats, kurį ber
niukas ir dabar dar pajodinėja... O 
kas tas vaikiukas piešėjas? Nagi mūsų 
visa kuo gabiosios menininkės Mildutės 
Stenslerienės (Jonušonytės) atžala. Na
tūralu. Menininkė motina meniškai au
gina ir sūnelį. Kaip gražu! Kaip pavyz
dinga !

Štai kito gabaus vaikelio kūrinėliai. 
Tik 8 metukų mergytė Kristina Petro- 
vaitė, o jau vandendažiais — akvarele— 
sugebėjo nutapyt du spalvotus vaizde
lius. Daržas, tvora, medis, žolės kuokšte- 
lės, — visa, kaip reikia. Kitas — gam
tovaizdis: kalneliai, kauburėliai, kaup- 
relės, o čia arčiau ir visai nešpėtnas me
dis, išsišakojęs taip. Virš kalnelių tyso 
debesėlių bruožai... Na,, o kas ta Kris- 
tinutė? Ogi Aldutės Petrovienės-Vai- 
džiulytės dukraitė. Yra kuo pasiguosti 
ir pasididžiuoti!

Jaunučiukas N. Jankus turi gražiai 
. - nupiešęs du su arkliais piešinėlius. Vie

nas — visas arklys, kaip išpuola, riestas, 
žvalus, uvėrus, o kitas — gražios ark
lių galvos, visa kas geroj proporcijoj. 
Puiku.

O čia dar puikiau. Du visai neblogai 
vandendažiais (akvarele) nutapyti pa
veikslėliai. Vienas — gamtovaizdis: ke
liukai, takeliukai tarpe laukų ir kalne
lių. Pryšaky vanduo telkšo, ir geria sau 
gražiai — laka vandenį du šunys.

Kitas panašiai vandendažiais nuta
pytas gamtovaizdis: Mėnesiena, malū
nas, namukai, vandens srovelė. Skonin
gai išpildyta, o jaunutė piešėja vos 14 
metų Janina Jocytė—Jean Jocis.

Štai jums, kad norėjot, gal bent tre
čios mūsiškių gentkartės meniški pasi

ni- , rodymai.
Kampe, ilgosios priekinės sienos apa

čioj, stūkso tapinys. Įsižiūrėjau: kažkaip 
nepaprastai savęspi tave traukia ir lie
pia stabtelėti. Labai talentingai pavaiz
duotas rūsčiai užpykusios gamtos kam
pelis: prieš audrą. Rūstūs, tiršti, gumu- 
luoti debesys, palinkę medžiai, ties ba
kūžėle, pritemęs oras. Taip ir jauti ne
ramumą — užeina ne juokais audra... 
Spalvos aliejinės —tokios natūralios, 
taip tave nuteikia visas tas tapinys, kad, 
rodos, imtum ir pats greičiau kur pasi
slėptum nuo tos grėsmingos audros. Ta
pytojas? Parašas rodo: Fundel. Vienas 
menininkas paskiau paaiškino, kad čia 
esąs iš seniau kaž kaip pakliuvęs tapi
nys, tai, dėl jo artistiško gražumo, jis 
čia ir paliktas, nors kampely, nežymiai, 
apačioj. Pribuišiškai, žinot...

O, taip. Dar užėjau vieną nuošaliai 
čia parodon patekusį kūrinį. Sudėtinis 
rytietiškas vaizdas — kiniškas. Gal ko
kios upės krantas. Ramus, melsvas van
denėlis. Pilnas pakraštys laivų, laivelių, 
eldijų, vis išdrožinėtų iš kokio medžio 
žievės. Neapsakomai smulkus, kantrus 
ir artistiškas darbas. Krantą puošia 
kreivuliuoti krūmeliai ir medeliai, tary
tum kokie vazonai. Kvėpuoja masinanti 
rytietiška atmosfera.

Virs to įdomaus tapinio “PHeš aud- 
— artistiškas siūlų ir adatos dar-

spalvomis,

padarytas

hHSkas?

bas. D. Degutienės kibšnūs piršteliai iš
siuvinėjo povą. Tai, bra, paukštė! Vė- 
duokliškai iškelta, kaip skėtis, uodega 
taip ir mirguliuoja drignės 
juostomis, rateliais.

Kitas Degutienės panašiai 
kūrinys: Paukštės ir gėlės,
paukštės, už vienas kitą gražesnės.

O gretimais, savo vaiskiomis siūlų 
spalvomis, mirguliuoja kitas panašus me
niškas kūrinys. Irgi paukšti ir gėlės, 
bet jau kitaip atrodo. Labai įmantriai, 
skoningai išsiuvinėti gražmenų dalykė
liai. Kieno čia darbas? Nagi Marės 
Vaidžiulienės, Aldutės Petrovienės mo
tinos. Vadinas, bent trys gentkartės ar
tistų: motina, duktė ir dukters duktė. 
Bravo! Tai vis Filadelfija.

Na, ogi štai ir dar kas, vis iš to pa
ties broliškos meilės miesto. Kabo visi 
gražiai eilėj bent keturi didoki aliejiniai 
spalvoti tapiniai. Bet kokie tapiniai! 
Čia jau, tik akį užmetęs, tolyn nebėgsi. 
Tapiniai į tave prabyla savo vidine ga
linga kalba. Ir jie tave sulaiko. Be 
prievartos, be įtikinimo. Jie tave giliai 
paveikia savo meniniu magnetizmu. To
kia jau tikroji meno jėga. Ji tau išju
dina,. organizuoja jutimų sąmonę.

Vienas tapinys: Palaužtas medis. Sa
kytum, na kas čia tokio? O čia yra kas 
tokio. Čia įėta drobėn ir palikta dalelė 
artistės sielos. Netik tas pats diržingas 
medis, palaužtas kokios tai stichijos, bet 
ties juo ir senutis nameliūkštis ir tie ap
spurę krūmeliai,—visa atmosfera, oraą, 
dangaus kraštelis — visa kas taip įsak-, 
miai pavaizduota, kad tapinys taip ir 
įsminga tau sąmonėn. Ir paskui, tu jį 
gyvai matai bet kada vaizduotės akim. 
Kas yra ta artistė, kuri sugebėjo tiek 
gyvo realumo dažais palikt ant drobės? 
Parašas: Olga Matuk... Tai dabar ži
nau: tai Olga Matiukienė, mano mielų 
kaimynų ir parapijiečių Merkių svainė. 
Tai Merkienės žvitraus brolio žvitri 
žmona, visi Filadelfijos piliečiai!

Atsigėrėjęs šituo vaizdu, stoviu prie 
kito, tos pačios talentingos menininkės 
sukurto. Vaizdas, tur būt, pro langą 
žiūrint. Dvelkia ku tai pažįstamu, ma
tytu, artimu. . . Lyg kokio bažnytkiemio 
ramutis kampelis. Keletas nameliūkš
čių, su medžiais, darželiais, atokiau bo- 

' luoja bažnytėlė, dar vienas kitas prana
šesnis pastatas — gal mokykla, gal vals
čiaus raštinė...

. Trečias dar ženklingesnis tapinys: 
Darbininkų butai. Trejetas kuklių na
melių, medinių, senučių, su pakrypu
siais gonkeliais, su išklypusiais laipte
liais ... Įsižiūri — ir tavo vaizduotėj 
perbėga daugybė tokių varganų būsti
nių, matytų Amerikos miesteliuose, dar
bininkų lūšnynuose... - *

Na, ir dar vienas tapinys: Mergaitės 
portretas. Kaip jis magnetiškai padary
tas! Tie palaidi, blaivų veidą apsiautę 
šviesūs plaukai, tos prisegtos rožės, ta 
lengvutė ahtmesta ant viršugalvio ir 
grakščių petukų permatoma skraistelė... 
Tos akys, tokios gilios, ramios, natūralūs 
antakiai (ne perdėti, ne užteplioti mas- 
kara^kaip tirštai), veido apvalumas, po
vyzos didinga r imte, spalvų jaukus nuo
laidumas: visa, visa liudija artistės su
brendusį kūrybinį talentą.

Nenorom atsitraukiu tolėliau, 
mažutis vaikų kūrybos kampelis. Para
šas: Jennie Kulbis, 17 yrs. Anglių pieš
tos arklių galvos, bent trys, ir vis skir
tingai pavaizduotos. Kitas, irga anglių 

. pieštas — Berniuko portretas. Abu gra
žiai padaryti piešiniai. Prasimuša ta
lento 'ankstyvi pumpurai.

O štai dar du Kristinos Stanislovai- 
tienės tapiniai, vandendažiais ir tempe
ra nutapyti. Kalifornijos pajūrio kelias 
— gyvai pagautas ir užtvirtintas ant 
storo popieriaus. Iškilus, aukštas, tar
tum statmenai nuplyšęs krantas, paru
davusia žole apaugęs. Pagal kranto 
apačią vingiuojąs! vieškelys, o kitoj' jo 
pusėj — smėlio plokštuma, ir ant jos už
bėgę Ramiojo vandenyno ramiosios ban- 
gužės ... Viliote vilioja savo prieglob- 
stin...

* Antras tapinys — vaizdas pro langą, 
kur atsiveria tvarkus, gražus sodas, su 
pievele, takais, krūmeliais, gėlėmis. Pa
togus suolelis svetingai vobija tave pri
sėst ir pasilsėt. ..

(Daugiau bus)

Biblioteka—Kultūrinio 
Gyvenimo Centras Kaime

ŠILUTĖ, vas. 1 d.—Šilutės 
apskrities žemaičių Naumies
ty gerai veikia miesto biblio
teka. Kiekvieną šavaitę, an
tradieniais ir šeštadieniais, 
čia susirenka jaunimas'"'’ iš' 
miestelio ir iš kaimo. Biblio
teka turi 451 abonentą. Još' 
vedėjos Verpečinskienės ini
ciatyva sistematingai čia 
vyksta garsinis laikraščių ir 
knygų skaitymas. Jaunieji 
bibliotekos lankytojai plačiai 
supažindinami su A. Fadieje- 
vo “Jaunąja Gvardija,” N. 
Ostrovskio “Kaip grūdinosi 
plienas,” M. šolochovo “Pa
kelta velėna” ir kitomis ver
tingomis knygomis.

Verpečinskienė suorganiza
vo šiame valsčiuje 4 kilnoja
mąsias bibliotekėles, pasie
kiančias tolimiausią valsčiaus 
kaimą.

Bibliotekos patalpose daž
nai demonstruojami filmai. .

Bibliotekos vedėja Verpe- 
činskienė didelį dėmesį krei
pia meninės saviveiklos orga
nizavimui. Prie bibliotekos 
sudarytas 18 žmonių meninės 
saviveiklos ratelis. Jame da
lyvauja miestelio progimnazi
jos ir kaimo mokytojai, kai
myninių .apylinkių klubų-skai- 
tyklų vedėjai, įstaigų tarnau
tojai. Meninės saviveiklos ra
telio kolektyvas jau vaidino 
A. Čechovo “Mešką,” 
lieju,” “Piršlybas,” J. 
tės “Tris mylimas,” 
“Nieko nebus” ir kt.
klos pasirodymų dalyviai su
rengė žem. Naumiesčio mies
telyje literatūros vakarą, 
skirtą tarybinių rašytojų kū
riniams populiarizuoti.

D. Viesulaitis.

“Jubi- 
žemai- 

pjesę 
Savivei-

si apskrities žemės ūkio sky
riaus specialistai yra pritvir
tinti prie kolektyvinių ūkių,

'Ckur vadovauja agrotechnikos 
rateliams ir praktiškai pade
da kolektyviniams ūkiams' 
tvarkant įvairius ūkiškus rei
kalus.

Agronomas Ramanauskas 
vadovauja agrotechnikoj ra
teliui Palangos valsčiaus ko
lektyviniame ūkyje “‘Pir
myn.” Ramanauskas padėjo 
kolektyviniam ūkiui sudaryti 
sėjomainos planą ir teikia 
praktiškus, patarimus paruo
šiant pavasario sėjai sėklą ir 
natūralines trąšas. Jis pa
skaitose papasakojo apie rap
so, koksagizo ir sojos augini
mą. Be to, Ramanauskas 
skaitė keletą paskaitų apie 
’Miqiurino - Viljamso - Lisen
kos mokslą.

Kretingos valsčiaus “Perga
lės” kolektyviniame ūkyje 
agrotechnikos - zootechnikos 
ratelį veda agronomas Stan
kus ir apskr. žemės ūkio sky
riaus vyr. zootechnikas Nau
sėda. Nausėda kolektyvinia
me ūkyje įsteigė dirbtinio gy
vulių apvaisinimo punktą. 
Nausėda kartu su kolektyvi
nio ūkio vadovybe kovoja dėl 
aukšto produktyvumo fermų 
sudarymo. Neseniai jis suren
gė seminarą stambiųjų raguo
čių fermos darbuotojams apie 
karvių produktyvumo pakėli
mą, jų priežiūrą ir šėrimą. 
Taip pat jo iniciatyva šiame 
kolektyviniame ūkyje buvo 
suorganizuoti kursai melžė
joms.

Darbėnų valsčiaus “Nauja
sis gyvenimas” kolektyvinį 
ūkį reguliariai su paskaitomis 
aplanko ‘agronomai Lūkoševi- 
čiūtė, Bartulis ir apskrities 
žemės ūkio skyriaus vedėjas 
Tamošauskas. A. Kairys.

kio apskričių valstiečių ar- Į autobusai pradės taip pat 
kliai.

Pirmą vietą lenktynėse lai
mėjo arklys, vardu “Šarūnas,” 
priklausąs Anykščių apskrities 
Kurklių valsčiaus valstiečiui 
Broniui Bidlauskui. 1,600 
metrų nuotolį arklys prabėgo 

j per 2 min. 52 sekundes. An
trą vietą laimėjo arklys “Vi
jūnas,” priklausąs Utenos ap
skrities valstiečiui.

Pirmąsias vietas laimėju
siems valstiečiams išmokėtos 
piniginės premijos.

kursuoti Panerių gatve. Su
sisiekimo su Naujosios Vilnios 
rajonu laikas prailginamas li
gi 23 vai. 30 min.

/

Vėl

Klausimai Bendrame 
Susirinkime su “Pergalės” 
Žemes Ūkio Artelės Nariais

Kaunas: Mah įdomu išgirs
ti, kas suvisuomeninama sto
jant į kolektyvinį ūkį.

Žemės ūkio artelės pirminin
kas: Suvisuomeninami arkliai, 
žemės ūkio inventorius, pav., 
plūgai, sėjamosios mašinos, 
šienapiūvės, kertamosios, ku
liamosios, taip pat reikalingas 
kiekis pašarų suvisuomenin
tiems gyvuliams šerti, sėklos 
kolektyvinio ūkio žemės plo
tams apsėti, taip pat trobesiai, 
reikalingi artelės ūkiui tvar-. 
kyti.

Sotkaitis: O kas lieka as
meninėje n u os a vy b ė j e ?

Pirmininkas: Gyvenamieji, 
trobesiai, asmeniniai gyvuliai, 
paukščiai, smulkus invento
rius, reikalingas darbams -so
dybinėje žemėje, taip pat pa
galbinis ūkįs sodybiniame 
sklype.

Antanaitis: O kas moka 
draudimo mokesčius už suvi
suomenintus pastatus? Ar 
valstietis, ar valdyba?

Pirmininkas: Aišku, tik val
dyba iš kolektyvinio ūkio 
bendrų pajamų. ‘

Kaunas: žinau, kad kolek
tyvinių ūkių valstiečių kiemai 
taip pat turi atlikti valstybi
nes prievoles nuo savo sody
binių sklypų, taip pat ir nuo 
gyvulių. Tačiau girdėjau, 
kad tam'tikrais atsitikimais 
gali už valstiečius atlikti prie
voles pats kolektyvinis ūkis. 
Ar tai tiesa?

Pirmininkas: Taip, tai tie
sa. Tačiau tik viena sąlyga 
— kai kolektyvinis ūkis yra at
likęs valstybines prievoles 
pagal visas pristatymų rūšis, 
grąžinęs sėklos paskolas, atly
ginęs už darbą MTS ir įvyk
dęs kitus prisiimtus įsiparei
gojimus . Kai jis tą atlieka, 
kolektyvinio ūkio valstiečių 
visuotinis susirinkimas turi vi
sišką įeisę nuspręsti, ar nori, 
kad iš visuomeninio ūkio pa
jamų būtų atliktos valstybinės 
prievolės už valstiečių kie
mus, ar—ne.

Uostadvario Tarybinis 
Ūkis Rengiasi Sėjai 
I • . ,

ŠILUTĖ*, vas. 1 d.—Uosta
dvario tarybinio ūkio kolek
tyvas iš pat rudens pradėjo 
vykdyti traktorių, žemės ūkio 
mašinų ir prikabinamojo in
ventoriaus remonto darbus.

Paruošti 2 traktoriai. Da
bar remontuojami kiti trak
toriai. Neblogai remontuoja
mas ir kitas inventorius. At
remontuota 10 arklinių ir 5 
traktoriniai plūgai, 3 kultiva
toriai, 4* arklinės sėjamosios 
mašinos ir eilė kitų žemės 
dirbimo įrankių. <

Remonto darbuose pirmauja 
Minges ir Blažių skyriai.

Gerą darbo pavyzdį rodo 
traktorininkai J. Speičys ir J. 
Šaulys. Jie kasdien įvykdo po 
1.5 normos. Klaipėdos tary
biniu ūkiu trestas traktorinin
ką J. SpeiČI' premijavo.

J. Vepckus.

ANYKŠČIAI, vas. 4 d. — 
Ant Kubilių ežero įvyko , ar
klių lenktynės. Jose dalyva
vo Anykščių, Utenos ir Kupiš-

KINIJA
Žengia į Laisvę

Nauja brošiūra
PauHsc

D. M, ŠOLOMSKAS

Durpių Destiliavimas
VILNIUS, vas. 4 d.—Prie 

Vilniaus politechnikumo pra
dedama statyti pusfabrikinio 
tipo durpių destiliavimo kros
nis. Jos pagalba Mokslų A- 
kademijos Chemijos ’Instituto 
moksliniai bendradarbiai pla
tesniu mastu tęs durpių desti
liavimo bandymus.

Laivų Remontininkų Miestelis
JURBARKAS, vas. 3d. — 

Prie Kalnėnų laivų remonto 
dirbtuvių kuriasi naujas mies
telis. Pastatytas dviaukštis 
namas, įrengiami dar du na
mai ir valgykla. Pavasarį 
numatyta pastatyti septyni 
gyvenamieji namai, kurie bus 
elektrifikuoti ir radijofikuoti. 
Juose apsigyvens laivų remon-’ 
to darbininkai.

Nauji Autobusų.
Ruožai Vilniuje

VILNIUS, vas. 3 d.—Plečia
mas Vilniaus miesto autobusų 
susisiekimas, šiomis dienomis 
atidarytas naujas ruožas, su
siejantis miesto centrą su Je
ruzalės priemiesčiu. Netrukus

Nauji Kolektyviniai Ūkiai
TAURAGĖ, vas. 3 d.—Per 

sausio mėnesį Tauragės ap
skrityje įsisteigė dar trys ko
lektyviniai ūkiai. Dvidešimt * 
trys Vargaičių kaimo (Gau
rės valse.) valstiečių šeimos 
įstojo į kolektyvinį ūkį “Le
nino keliu,” o Milgaudžių kai
mo 21 valstiečio ūkis susijun
gė į “Pažangos” kolektyvą.

Lubiškių kaimo (Skaudvilės 
valse), darbo valstiečiai suor
ganizavo kolektyvinį ūkį “Mū
sų rytojus.” F. Morkūnas.

Dienraščio

LAISVES
Didieji Piknikai

Iš anksto rengkites dalyvauti didžiuosiuose 
savo dienraščio paramai piknikuose

: '
cZįjs

PHILADELPHIA, PA.
Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 22 MAY
Crescent Picnic Grounds
56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.

BALTIMORE, MD.
Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 29 MAY
Slovak National Park

6526 Holabird Avė.

CLIFFSIDE PARK, N. J.

sekmadienįPiknikas įvyks

BIRŽELIO 5 JUNE
Rudan’s Park

207 Walker St., Cliffside Park, N. J.

Labai svarbi brošiūra, duo
da daug informacijų apie Ki
nijos pramones, gamtinius tur
tus, jos žmones ir apie dabar 
ten einantį civilinį karą.

Puslapių 32, kaina 20 c.
Platintojams gera nuolaida. 

Kurie ims nemažiau 10 kopijų, 
kaina 15c už kopiją.

Kurie užsisakysite po vieną 
kopiją prisiuntimui per paštą, 
malonėkite prisiųsti 25c vertės ’ 
U. S. pašto stampomis, 5c 
10s vertės., 

A
Užsakymus prašome siųsti:

427 Lorimer Street 
Brooklyn 6, N. Y.

ar

Žemės Ūkidz Specialistai
KoIektyviniįVose Ūkiuose

KRETINGA, vas. 1 d.—Vi-
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DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ
Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY
Klasei aus Clinton Park

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.

BOSTONO APYLINKĖ
Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY
Vose Pavilion Park

Maynard, Mass.

**■*^^*4^ 

—

4 pusi,—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Trcč., Geguž. 18, 1949

MM MMtMMM

A

J, ____ ___ • ' . ' .



»

CHICAGOS ŽINIOS
Tekstilės Unija Minės 
10-ties Metų Sukaktį

Ketvirta didžiulė CIO unija, 
Textile Workers Union of A- 
merica, šią savaite apvaikš
čios 10-ties metų sukaktį.

Suminėtos unijos skaičius 
narių nuo 1939 metų, kuomet 
ši unija įsteigta patrigubėjo. 
Šiandien ji turi narių 34-se 
valstijose ir Kanadoje 450,- 
000, sakė Emil Rieve, genera- 

, Jis unijos prezidentas.
Chicagoje TWUA turi 9 lo

kalus ir 5,200 narių. Pauli

PHILADELPHIA, PA. - 
Dienraščio Laisves 30-ties Metų Jubiliejaus 

PIKNIKAS
Rengia ALDLD 6-ta Apskritis

Sekm., Gegužes 22 May, 1949 
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. (taksai įskaityti)

Dalyvaus svečių ir iš kitų miestų, 

šokiams Patogi Sale — Bus Gera Muzika
Bus Valgių ir Gėrimų. 1

KELRODIS: Automobiliais iš Phila. per Delaware tiltą (bridge) 
važiuokite keliu Crescent Blvd. (Route 130), nuo tilto 5 mailės iki 
Nicholson Rd. Čia ant vieno kampo yra Billy's Musical Bar, ant kito 
kampo Atlantic Gas Station, čia sukite po dešinei ir 1 blokas iki 
pikniko.—BUSAIS: nuo Market St. Ferry, išėję laukan po dešinei, 
neimkite kito buso, kaip tik No. 2 Gloucester Heights, tas busas 
davės iki pikniko. Bušai išeina iš ryto kai 15 minučių iki 10 vai. ir 
eina kas pusę vai. Grįžtant iš parko, busai eis nuo 6:11 vakare.

Rengėjai kviečia visus dalyvauti.

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

August Gustas 
BELT AIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų^Par davėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
z telcfonuokite:

SHoreroad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
/ Telcfonuokite dieną ar naktį

» EVergreeųi 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 rpasikalbejimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

nėj imas įvyks šeštadienį, Tri
angle Restaurante, 225 So. 
Wabash Ave.

Vienas vietos unijos parei
gūnas pastebėjo, kad laike 
1 ()-ties metų tekstilės darbi
ninkų algos pakilo abelnai 
nuo 46c iki $1.20 valandai. 
Daugelis darbininkų divonų, 
vilnų ir dirbtino šilko audi- 
nyčiose gauna $1.50 valandai.

Vagiliai Aplankė 2 Bažnyčias
Vagiliai buvo įsilaužę į dvi 

bažnyčias Englewood d įstrik-

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

——.................................................................. . Į.. .M. ■■■ II M

t

te. St. Nicholas Orthodox 
bažnyčioj, 5957. S. Peoria St., 
durys išlaužta ir $20 paimta 
iš kolektos dėžutės.

St. Stephens Luteronų baž
nyčion, 6456 S. Peoria St., 
įsigauta pro langą, bet čia pi
nigų nerado.

St. Nicholas bažnyčia prieš 
du mėnesiu buvo apiplėšta.

Šiemet Atleido 
7,000 Darbininkų

Westinghouse Electric Corp, 
mažėjant užsakymam nuo 
pradžios metų iš įvairių šalyje 
įmonių yra atleidusi virš 7,- 
000 darbininkų, pasak korpo
racijos prezidento Gwilyn A. 
Price.

Jis tvirtino lik tįsiem 98 
tūkstančiam darbininkų, kad 
laike kelių būsiančių mėnesių 
nebūsią sumažintas jiem dar
bas.

La Porte, Ind.
Geg. 1 d. įvyko LLD 36 

kp. susirinkimas pas dd. Jan
kauskus. Šis susirinkimas pa
sižymėjo tuo, kad visi nariai, 
pasimokėdami metines, pridė
jo po 50c dėl knygų. Reiš
kia, vieton’ $1.50 pasimokėjo 
$2. Jeigu ii- kitų kuopų na
riai taip pasielgtų, tai Centrui 
susidarytų gera suma dėl kny
gų leidimo.

Apkalbėjus “Vilnies” suva
žiavimą, nutarta pasveikint su 
aukomis sudedant kiek kas iš
gali. Viso sudėta $27.50. Tai 
neblogai dėl tokios 1 mažos 
kuopelės.

Senieji nariai visi pasimo
kėjo duokles. Persikėlė d. 
Straukienė į mūsų kuopą iš 
Roselando. Buvo atsilankęs 
svečias d. Pakštys, kuris se
kančiais metais ketina persi
kelti J mūsų kuopą. Jo mo
kestis esanti sumokėta Chica
go.)-

Nariai pasipirko tikietų dėl 
apskričių išvažiavimo. Taipgi 
ir knygučių prisiųstų iš Kana
dos “Ar Taika Yra Galima?” 

Po susirinkimo d. Jankaus
kas gerai pavaišino skanė
siais. Liga dar vis vargina 
d. Jankauskienę. Ji jau pra
deda po biskį vaikštinėti. Na
riai skirstydamiesi palinkėjo 
Josephinai greitai pasveikti 
ir grožėtis pavasario grožybė
mis.

La Porte darbai sumažėjo. 
Negeriau su darbais ir Mi
chigan City. Bendix’o dirb
tuvėms išėjus ant streiko, ne
dirbančių skaičius dar padi
dėjo. Dėl to nervuojasi vietos 
vertelgos, kad jų biznis smar
kiai esąs nupuolęs. Tas, ro
dos, galėtų duoti supratimą 
vertelgoms, kad nuo darbi
ninkų uždarbių priklauso ir jų 
likimas. Vienok didžiuma 
smerkia darbininkus, kam jie 
streikuoja dėl kelių atleistų. 
Jie negali suprasti, ar nuduo
da nesuprantą, kad darbinin
kai ir uniją turi tam, kad ap
ginti savo reikalus. Ir biz
nierių pareiga remti darbinin
kus, nes nuo; jų uždarbių pri
klauso ir biznieriaus likimas.'

Gegužės 4 d., prie kryžkelės 
20 ir 2 kelio, buvo degintas 
klaniečių kryžius. Maskuotų 
klaniečių nebuvo prie degini
mo vietos. Manoma, kad tai 
buvo grąsinimas ten esančiam 
lenkui biznieriui, kuris du 
kartu buvo areštuotas už lai
kymą prostitučių.

Policiją7 nevesianti tyrinėji
mo, nes man'o, kad tai dar
bas pamėgdžiotojų, o ne or
ganizuotų klaniečių. *

Laportiškiai dak.tąrai duoda 
laikraščiam skelbimą, agituo
jantį prieš nacionalę sveikatos 
apcU’ūudą. Jie ragina, kad 
piliečiai priešintųsi siūlomam 
valdžios sumanymui, kuris 
esąs varžymas laisvės ir įvedi
mas socializuotos medicinos. 
Ypatiškai įkalbinėja, kad 
jiems rūpi žmonių gerovė, to
dėl jie priešinas tajn sumany
mui. Bet kiek jierhs rūpi dar
bininko svėikatingumaš, gali
ma suprasti iš to, kad didžiu

ma daktarų tik trečiadienio 
vakarais priima ligonius. Ki
tais vakarais ofisai uždaryti. 
Jei darbininkas nori patikrinti 
sveikatą, tai turi išlikti iš 
darbo.

★ . '
Šiemet Indianos ir Michi- 

gano vaismedžiai' labai gau
sūs žiedais. Tik pyčės ilgai 
tęsusiu pašalu apgadintos ir 
tai tik vietomis. Jei kokių 
nelaimių neįvyks, tai šios apy
linkes sodai bus gausūs obuo
liais, slyvomis ir grūšiolmis.

Per pastaruosius kelis me
tus šalnos žiedus sukoneveik- 
davo.

★
Mūsų apylinkėje keletas 

farmerių išpardavė pienines 
karves, nes neapsimoka už 
maistą. Už B pieną moka tik 
$2.80 už šimtą svarų, o už A 
pieną $3.43. Be to, atskaito 
po 30c už nuvežimą į pieninę, 
tai farmeriui lieka apie 5 ar 
6 *4 c už kvortą.

B pienas nėra prastesnės 
rūšies, bet pieninės sako, kad 
turinčios per daug pieno, tai 
iš perviršiaus turi daryti šal- 
takošę ar sūrius, todėl mažiau 
moka. Laportietis.

Chester, Pa.
Vytauto Lietuvių Pašaipi

ais Kliubas surengė labai pui
kų koncertą, tik gaila, kad 
iki šiolei niekas dar neparašė. 
Na, geriau nors vėlai, negu 
niekados.

Koncertinę programą pildė 
kaimynai philadelphiečiai — 
Lyros Choras su savo gabio
mis jėgomis. Koncertinė pro
grama buvo labai gera. Ir 
mūsų miestelio jaunimas da
lyvavo programoj, tai labai 
gerai. Aš nerašysiu apie 
kiekvieną skyrium; pasakysiu, 
kad visi savo pareigas atliko 
labai gerai. Publika buvo pa
tenkinta. Kliubas taria šir
dingą padėką, kaip progra
mos pildytojams, taip ir atsi
lankiusiems- svečiams! Publi
kos buvo daug, net stačių. 
Matote, pas mus retai tokL pa
rengimai būna, o žmonės jų 
pageidauja . Reikėtų kasmet 
surengti tokį parengimą.

Šio koncerto surengime pa
sidarbavo kliubas, ypatingai 
keletas jo narių. Baigiantis 
programai pirmininkas prane
šė, kad mūsų geri kaimynai 
philadelphiečiai užprašo vi
sus į Lietuvių Literatūros 
Draugijos 6-tos apskrities 
pikniką, kuris įvyks nedėlioj, 
gegužės 22 d., Gloucester 
Heights, N. J.

Piknikas įvyks gražioj vie
toj. Svečių bus iš visos pla
čios apylinkės. Bus skanių 
valgių, tinkamų gėrimų ir ge
ra muzika. Todėl, visi ir vi
sos; raginami dalyvauti. Ches- 
terio lietuviai neatsiliks nuo 
kitų kolonijų. Kliūbietis.

Detroit, Mich.
LLD 188 KUQPOS VEIKLA

Balandžio 17 dieną įvyko 
mėnesinis mūsų kuopos susi
rinkimas. Narių atsilankėme-' 
mažas būrys ir prisirašė du 
nauji — K. Gedminas ii; C. 
Dargis. Sveikiname naujus 
narius!

Jau daug narių užsimokėjo 
duokles už šįuos metus. Ti
kimasi, jog šio mėnesio susi
rinkime bus visi pasimokėję.
' Gaila, Had mūsų darbščioji 

finansų raštininkė draugė Va- 
raneckiene iš priežasties fi
gos buvo priversta apleisti du 
susirinkimu -ir, veikiausia, dar 
negalės dalyvauti nei trečia
jame šį mėnesį. Jai pradėjo 
skaudėti kojas ir tūlą laiką 
mažai tegalėjo pavaikščioti. 
Bet jau eina geryn ir, tikima
si, greitai pasveiks.

Susirinkime nebuvo pramo
gų komisijos, o nariai nori 
sužinoti apie p ase k iii es kuo
poj vakarienes. Už juos' ra
portą išdavė organizatorius. 
Vakarienę pasisekę ir padary
ta nemažai pelno. Narys.

Philadelphia, Pa.
MIRĖ

Gegūžės 1 d. mirė Stasys 
Rinkcvičijus, 44 m.etų, narys 
Lietuvių Rępublikonų Pagel- 
binio Kliubo. Dirbo ugnia
gesiu, vėliau inspektorium. 
Prieš kelis metus krisdamas 
užgavo inkstus, kas ir buvo 
mirties priežastimi.

Velionis buvo vedęs lenkų 
tautos žmoną, tai jo kaimy
nai kai kada pašiepdavo jį, 
sakydami: “Tu gudas.” Bet 
velionis, nors čia gimęs-augęs, 
jiems atkirsdavo: “Lietuviu 
gimiau, lietuviu ir mirsiu.”

Palaidotas šv. Grabo kapi
nėse, gegužės 9 d. Liūdesyj 
liko žmona Frances, duktė 
Dolores, 21 metų, ir sūnus 
Roy, 13 metų. Laidotuvių 
direktorius Juozas W. Balins- 
kis.

šią'liūdną žinią suteikė ve
lionio kaimynas Vladas Svc- 
kla. Reporteris.

Cleveland, Ohio
Motinų Dienos Atžymčjimas

Amerikos Lietuvių Moterų 
Kliubas kruopščiai rengiasi 
prie atžymėjirno Motinų Die
nos su puikia koncertine pro
grama, kurioje dalyvaus du 
chorai: A. L. Moterų Kliubo 
Choras, vadovybėje M. Ma
son, ii- Rusu Mišrus Choras. 
Bus daug solistų ir duetų iš 
jaunuolių ii- suaugusių, tarpe 
kurių bus d-ge De Vetsco, 
Julius Krasnickas ir kiti. Pro
gramoje bus klasiškų šokių ir 
muzikos. Tai bus iškilmė, 
prie kurios draugės kliubietės 
tai/) stropiai rengiasi. Po 
muzikalės programos bus šo
kiai.

Motinų Dienos atžymėjirno 
iškįlmė įvyks sekantį sekma
dienį, gegužės 22, Sachsen- 
heim Hali, 1400 E. 55th St. 
Pradžia 5-tą valandą po pie
tų.

Važiuoja j Columbus
Praktikoje matosi, kad už 

Bartuneko - Seibert profašis
tinio biliaus yra susispietusios 
visos reakcinės spėkos ir tikisi 
tą bilių pravesti įstatymu pir- 

jniau, negu Ohio piliečiai spės 
įžiūrėti to biliaus fašistines 
iltis.

Bartuneko bilius buvo pas 
senato juridinį komitetą ir se
natorius Howard M. Metzen- 
baum, kuris yra to komiteto 
nariu ir liberališkų pažiūrų 
žmogus, užtikrino Progresy
vių Partijos komitetui, kad 
tas bilius vargiai kada išeis iš 
juridinio komiteto. Bet dą- 
bar apsižiūrėta, kad tas bilius 
jau bus svarstomas gegužės 
18 (įsitėmykite) po 8-tai va
landai vakaro, reiškia, nakčia. 
Todėl Progresyvių Partiją 
imasi IfU ©greičiausiai. mobili
zuoti delegacijA į Colu'mbus, 
kad pastoti kelią to priešfa- 
šistinio biliaus patapimui įsta
tymu.

Rogge Kalbės Gegužės 27
Progresyvių Partija rengia 

dėl O. John Rogge, buvusio 
vyriausio generalio J. V. pro
kuroro pagelbininko, maršru
tą per Ohio valstijos miestus. 
Clevefande Rogge kalbės ge
gužės 27, Slovėnų Auditorijo
je, 8-tą valandą vakare.

Rogge yra pasiryžęs veikti 
už išlaikymą civilių teisių 
Jungtinėse Valstijose. Todėl 
šils jo maršrutas yra surištas 
su kova prieš Bartunek ir ki
tus bilius, įneštus į valstijos 
seimelį.

Rogge yra tik ką sugrįžęs 
iš pasaulinių taikos kongreso, 
kuris atsibuvo Paryžiuje, ke
lios savaitės atgal. J. N. S.

Tėheran. — Iranas rei
kalauja apie $9,000,000 auk
su iš Sovietų Sąjungos kaip 
atsiteisimą už “patarnavi
mus” karo metu. Tai būtų 
12 tonų aukso.

Atminčiai 
mano brangaus vyro Juozo Ramanausko, 

kuris mirė prieš penkerius metus, 
18 d. gegužes, 1944 metais.

Mare Ramanauskiene 
Philadelphia, Pa.
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Montreal, Canada 
(Tąsa nuo 3-člo pusi.) 

meniškai daug kas iš kitatau
čių skambino telefonu ir ste
bėjosi, kąd lietuviai, nebūda
mi profesionalais, taip puikiai 
išsilavinę ^dainoje.

Bravo Vilijos chorui, kad 
jis tokį didelį progresą pada
rė.

Sukūre Šeimyninį Gyvenimą
Balandžio 30 d. įvyko ves

tuvės Vikio Kielos su J. Gre- 
bliauskaitc. Vestuvių puota 
įvyko jaunosios namuose. Sve
čių buvo labai daug, kurie 
sunešė vertingų ir gražių do
vanų, o jaunosios tėvai sve
čius labai puikiai pavaišino. 
Visi buvo labai geroj nuotai
koj. Svečių iš toliau buvo at
vykę : Mr. ir Mrs. B. Štromas, 
iš Toronto, ir jaunosios pus
brolis, neseniai atvykęs iš Vo
kietijos, taipgi iš Toronto. 
“Medaus mėnesiui” praleisti 
jaunieji išvyko į New Yorką.

Linkiu .ilgo ir laimingo gy
venimo i

Jau Trečia “Shower” Partija
Turbūt nė viena šios kolo

nijos nuotakų neturėjo laimės 
turėti tiek daug “shower” 
partijų, kaip Birutė Juraitytė. 
Birutė yra labai populiari 
mergaitė iš jaunų dienų. Ji 
yra labai daug pasitarnavusi 
dėl progresyvio judėjimo me
no srityje, nuo pat mažame
tės mergaitės. Be to, yra la
bai maloni ir simpatiška mer
gaitė, tad ji pilnai užsitarna
vusi tos pagarbos, kurią jai 
dabar, rengiantis į šeimynin? 
gyvenimą, visi suteikia.

Neseniai buvo suruošta 
partija jaunuolės J. Petrony- 
tės, kurioj dalyvavo daugu
moj Vilijos choristės. Pirmą 
dieną gegužės įvyko kita par
tija pas V. Verbylienę, kurią 
suruošė kolektyviai: V. Ver- 
bylienė, P. Kisielienė, O. Jo

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

nnniiinniiniiiinniiiiinniiiiiiniiiiiimiiim

j TELEPHONE
STAGG 2-5043 

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABOBIU8 L

FUNERAL HOME g
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager i

(Laisniuotas Bal sumuoto jas) Pa
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus ra

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

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

............. ■ ' ----------- - —:—:---------
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nei iūniene ir E. Morkevičie- 
ne (su talka J. Verbylos). ši
ta partija buvo labai pasek
minga. Jaunoji apdovanota 
labai vertingomis ir gražiomis 
dovanomis, net ir vyrai, ją la
bai įvertindami, prisiuntė savo 
dovanas, nors iš “principo” 
jie patys “neturėjo teisės'’ 
partijoj dalyvauti.

Trečią partiją jai suruošė 
įstaigos tarnautojai, kurioje ji 
dirba. Partija suruošta gra
žiame Windsor hotelyje. Kuo 
buvo ji apdovanota šioj parti
joj, šiuos žodžius rašant dar 
neturėta žinios.

Daug pasekmių tau, Birute, 
naujame gyvenime!

Korespondentas. .

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, O.

Amerikos Lietuvių Moterų Klu
bo susirinkimas įvyks ketvirtadieni,' 
geg. (May) 19 d., 7-tą vai. vakare. 
Visos narės būkite susirinkime ir 
atsiveskite naujų narių. Taipgi yra 
rengiamas koncertas toje pačioje 
svetainėje (kodėl nepaduoda te sve
tainės?—L. A.), geg. (May) 22 d., 
pradžia 5 vai. po pietų. Būkite visi, 
išgirsite gerą koncertą, kuris sūsi- 
dės iš chorų ir solistų. Taipgi bus 
ir kitokių įdomumų. — Eva Sim.

(116-7)

■ H PHILADELPHIA, PA.
Moterų Klubo susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, Gegužės-May 19 d., 
pradžia 8 v. vakare, vieta 735 Fair
mount Ave. Visas nares kviečiame 
dalyvauti susirinkime ir prašome 
atsivesti naujų narių. — Sekretorė.

PHILADELPHIA, PA.
Draugės ir draugai! Kurie apsi- 

ėmėte dirbti 6-to Apskričid piknike, 
kuris įvyks Gegužės-May 22, visi 
būkite prie Rusų Klubo nevėliau 
kaip .pusė po 9-tos ryte. Čia bus as
menys su mašinomis, kurie nuveš į 
pikniką. Prašome įsitčmyti kad ne
vėliau 1<aip 9-tą valandą turite būti 
prie klubo. — Rengimo Komisija.

(115-8)

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

mnniiiiuininnniiiiiumnii«iiiii3»i

RES. TEL.
HY. 7-3681
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Iš Jauniausių Lietuvių
Teatrališko Popiečio

Daug ir Geru Laiku Traukinių 
Į ALDLD 2 Apskrities Pikniką

Mrs. Eisler Laikoma
Ellis Islande

Dariaus - Girėno Paminklas Bus
Ant Lituanica Square

sirinko skaitlingą, net iš apie 
kokio dvidešimts ypatų, palie
kant valdybą tą pačią — pir
mininku šaltį, fin. sekr. ad
vokatą Briedį, susisiekimų se-

Gegužės 15-tą, Liberty Au
ditorijoje. įvyko LKM teatra
liškas popietis. Tai buvo 
margos - marginusios progra- 

’ mos rinkinys, Re s, mat, Lietu
viu Kalbos .Mokyklėlėje yra 
visokio amžiaus, daugelio ta
lentų ir polinkių jaunimo. O 
mokyklos vedėjai stengėsi su
rasti progą kiekvienam kuo 
nors viešai pasireikšti.

Nesigilinant į tai, ką ir 
kaip kiekvienas atskiras as
muo atliko (mačiau, jog gerb. 
Kaškaitis kai ką užsirašinėjo, 
tad tikiuosi, jog jis rašys ir 
viską vaizdžiau perduos už 
mane), reikia pasakyti, jog 
bendras rinkinys buvo įdo
mus. Ir visi buvo šiltai su
tikti, pasveikinti.

Tarpe suaugesnių, jau rim
tai prasistiepusių į meno sri
tį paminėtina jaunuolė vieš-_ 
nia iš Livingston, N. J., Doris 
Chuberkytė, kuri gabiai ir 
jautriai groja smuiku, stygi
nių instrumentų karaliumi.

Visa grupė, vadovybėje AL 
donos Anderson, pagirtinai 
harmoningai sugiedojo him
nus ir dainavo dainų. Grupė 
jaunukų keliais atvejais šoko 
liaudies šokius, iš pradžių 
a k o m p anuojama plokštelės 
muzika, o paskiau akordio- 
nistės Florence Kazakevičių- J 
tės. šokėjų grupei vadovau-1 
ja Elena Bručąs. Ir visa gru
pė jaunukų suvaidino vaizde
lį “Nuprausta Puikybė.”

Deklamatoriais išstojo ma
žytė Dolores Agurkis, taipgi 

• Lilytė G raunąs, Edward as 
Dagis (kuris taipgi vaidino ir 
pantomimoje)t Alfredas Fei- 
feris, Billy Kūlikas, Jo-Ann 
Norris, Billing Bready. Joe 
Dagis, jaunuolis LKM pirmi
ninkas, pasakė kalbą (lietu
viškai). Pirmininkavo LKM 
mokytojas Juozas Byronas. 
Pantomimoje Dominyko - dar
bininko sapnus nejudamais 

, paveikslėliais vaizdavo Kli
mas.

Publikos šį kartą buvo per- 
mažai. Tam, be abejo, buvo 
ir priežasčių, šis jau buvo iš 
eilės ketvirtasis teatrališkų 
veiksmų popietis, įvykęs* tik 
savaite po Aido Choro pramo
gos. Išvakarėse, 14-tą, įvyko 
Newarko Sietyno Choro kon
certas, kur buvo nuvykę daug 

' brooklyniečių. Gi tuo pat po
piečiu įvyko New Yorke Tau
tu Festivalis, Dariaus-Girėno 
konferencija ir pramoga, 
taipgi kelerios vestuvės. Prn 
sidėjęs gražus pavasaris prie 
to visko jau minėto ii- buvo 
priežastimi, dėl ko šiai pramo
gai teko tenkintis tik su apie 
150-200 geriausių LKM patri- 
jotų publika, kuomet Aųdito- 
rijon sutelpa ir būna sutrau
kiama virš 600 publikos.

Reikia tikėtis, kad publika 
kada nors atsiteis mokyklie- 
čiams vėl pripildymh salės 
iki sienų braškėjimo, kaip kad 
buvo rudeninėje pramogoje.

D—s.

Pagerbs Mrs. Mary
■ - Jane Melish, 

Kongresisčių Vadovę
Gegužės 18-tą, pietų laiku, 

Park-Vanderbilt, 241 Park 
Place, Brooklyne, Amerikos 
Moterų Kongreso brook ly n iš
kis skyrius rengia pietus 
(pietų laiku) 1 valandą, pa
gerbti Mary Jane Melish, sky
riaus pirmininkę, už jos ne
nuilstamą darbą moterų orga
nizacijai ir taikai.

Mrs. Melish, žmona perse
kiojamojo Wm. Howard Me- 
lish’o, episkopalų dvasiškio, 
pati yra žymi darbuotoja tai
kos ir liaudies gerovei judėji
muose.

Dau ge 1 is brook I y n i e č i ų- n e w- 
yorkiečių vyks šį nedėldienį, 
22 d. gegužės (May), Į 
ALDLD 2-ros Apskrities pik
niką, kuris įvyks Lithuanian 
Liberty Parke, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J. Dauge
liui prisieis važiuoti piknikai) 
traukiniu. Ir aš manau, kad 
traukiniu, Pennsylvanijos gelž- 
keliu, brooklyniečiams - new- 
yorkiečiams labai paranku at
važiuoti į mūsų pikniką.

Specialiai pasiteiravau Penn
sylvanijos stoty, 7th Avė. ir 
33rd St., N. Y. C., apie trau-1 
kinių kursavimą į Lindeną. Ir j 
štai ten vykti tinkamieji trau
kiniai: 1 1:07, 12:52, 1:55,
3:10, 4:50, 5:35. Jr reikia 
stoty žiūrėti traukinio į Tren
ton, prie trečių 1, 2, 3, arba 
4, nuo kurių paprastai Tren
ton traukiniai išeina.

Grįžti atgal: 7:03, 7:49, 
8:02, 8:52, 9:50, 10:31.

O iš New Yorko, nuo Penn
sylvanijos stoties, pasieki Lin
deną Į pusę valandos. Reiškia, 
išvažiavęs net 5 :35 dar turėsi 
pilnai laiko piknike pasisve
čiuoti, nes piknike .jau gali 
būti 6 vai.

Taigi Brooklyn iečiai visai 
neturėtų skųstis kelione pasie
kimui mūsų pikniko. Iš Brook- 
lyno išvažiavęs, už valandps 
laiko gali būti jau Lindene. 
Nuo Lindeno-stoties iki pikni
ko tik 10 m in.

Kurie turi automobilius, tie 
važiuokite per Holland tune
lį ir U. S. 1 iki Wood Ave., 
Linden, N. J., sukite po de
šine du bloku iki Simson St., 
o Simson St. vieną bloką iki 
Mitchell Ave.,

Newjersieciai nuo Eliza- 
betho ima busą 44 iki Wood 
Ave., Linden, ir eina tais pa
čiais keliais, kaip ir del au
tomobilių. A. Gilmanas.

Mrs. Hilde Eisler, žmona 
persekiojamojo už jo priešfa- 
šistines pažiūrąs Gerhardt 
Eislerio, praėjusį pirmadienį 
vis tebebuvo Ellis Island be
laisvėje.

Perkvotus, valdininkai ne
sumanė, ką su ja daryti, nes 
ne tik ji, bet net jos vyras jo
kio kriminališko darbo nepa- 
pildė. Tačiau vis viena ją 
paliko uždaryta.

Vaiky Ašaros 
Pagelbėjo Tėvui

i

Wallace Smerkė Atlanto Paktą, 
Kaipo Sutartį Su Mirtinu

Henry A. Wallace, Progre
syvių Partijos vadas, pareiškė, 
jdg vis daugiau ir daugiau 
Amerikos žmonių pradeda iš
girsti ir suprasti, kad Atlanto 
paktas yra “sutartis su mir
timi“ (covenant with death).

Kad tą informaciją perneš
ti žmonėms per milionierių 
spaudos ir radijo užtvarą, 
Henry A. Wallace, sykiu su 
žymiu italu senatoriumi Mi
chele Gina ir su Anglijos par
lamento nariu H. Lester 
Hutchinson pastarosiomis sa
vaitėmis apkeliavo 1 (),()()() 
mylių. 15 žymiųjų mūsų ša
lies miestų. Jisai sakė pra
kalbas 68-se skirtinguose mi
tinguose.

Pasekmėje to maršrūto, sa
kė Wallace, “mes prasimu- 
šėme per spaudos ‘blackout’ 
Šiaurės Atlanto Pakto klausi
mu . . . mes prikėlėme Ame
riką iš snaudulio, parodėme 
gręsiantį pavojų...“

Apie 15,000 susirinkusios i 
Madison Square Gardeną pu-1 
blikos praėjusį pirmadienį pa- i 
siti ko - atsistojimu ir ilga o va- • 
ci.ja ką tik sugrįžusį’ iš to 
maršrūto Wallace’a ir jo pa-Į 
lydovus, svečius kalbėtojus iš Į 
užrubežio.

Programos eigoje kalbėjo , 
socialistas senatorius iš Itali- Į 
jos, profesorius Gina. Jis j 
kalbėjo itališkai, o vertėjas 
čia pat perdavinėjo punktais 
jo kalbą angliškai. O užbai
goje kalbėjo antrasis svečias,

dar jaunas amžiumi darbietis 
Anglijos Atstovų Buto narys 
Hutchinson. Jo kalba, tur
tinga faktais apie Anglijos 
žmonių troškimą išsaugoti 
tail^ą ir išmarginta komiško
mis pašaipomis taikos ir lais-I 
viii priešams, buvo dažnai I 
pertraukinėjama plojimais ar- j 
ba juoku.

Kongresmanas Vito MaVc- 
antonio trumpai apsakė, kaip Į 
prezidentas Trurrtanas ir jo į 
demokratų kontroliuojamas Į 
81-sis kongresas užmiršo 
rinkimuose duotus pažadujs. 
Taft - Hartley aktas tebė
ra n e a t š a u k tas, ei vi- ' 
lines teises neigiamos, namų j 
nėra. Marcantonio buvo au
dringai sveikinamas už jo pa
sidarbavimą neleisti kongrese 
priimti Wood’o bilių, dar ar
šesni ir už Taft-Hartley aktą.

Mitinge taipgi kalbėjo Mrs. 
Esi an d a Goode Robeson, pa
skubusiojo artisto Paul Robe- 
sono žmona; Donald Hender
son iš žemdirbių unijos; dr. 
Rubinstein, kandidatė į kon- 
gresmanus iš 20-to kongresi
nio distrikto.

Mitingo pirmajai daliai pir
mininkavo Paul Ross, o an
trajai—-patsai Wallace. Rink
liavą pravedė radijo komenta
torius William Gailmor. Ir 
buvo gitaristas - dainininkas, 
kuris pravedė masinį dainavi- 
ma šių dienu reikalui ii' 
veiksmams pritaikytų dainų.

Rep.

Dažniausia vaikai verkia 
tikslu pasigelbėti save, gauti 
ką nors nuo tėvų. Bet atvykę 
į teismabutį, Brooklyne, Do
nato Mangelli’o 11 vaikų, nuo 
16 mėnesių iki 24 metų, veik 
visi verkė pagelbėti tėvui.

Mangclli, prekiautojas se
nomis metalinėmis liekanomis, 
buvo kaltinamas priėmime 
vogtų auto dalių ir jų vėl par
davinėjime. Po ašarų, tei
sėjas Mangelli’o nebesiuntė 
kalėti, tik uždėjo piniginę pa
baudą.

Pametęs Pinigus
Už savaitės po to, kai du 

policistai atrado $12,208 Ja
maica gatvėje, tų pinigų at
sišaukė kurčias ir nebylys 
Grant Laird, atvykęs iš Kali
fornijos.

Kuomet Laird’p paklausė, 
dėl ko jis taip ilgai tylėjo, 
jis aiškinosi, kad tie pinigai, 
apart $1,000, buvę jo žmo
nos, nuo kurios jis prasišali
nęs nemanydamas grįžti. Pi
nigų kol kas jam negrąžino 
iki ištirs, kur jis juos gavo. 
Tikriausia, tyrinės ir kur tuos 
pinigus gavo jo žmona, jeigu 
tai jos. .

Gegužės 15 d. įvyko Da
riaus-Girėno fondo konferen
cija Lietuvių Piliečių Kliube, 
Brooklyne. ši konferencija 
galutinai nutarė, jog Dariui- 
Girėnui paminklas turi būti 
statomas Lituanica Square, 
Brooklyne.

Ir ši konferencija nutarė, 
jog paminklo statymas nebe
turi būti atidėliojamas ant to
liau, ai e pradėtas statyti da
bar; arba kaip greitai tas dar
bas galima suorganizuoti. Ir 
jeigu tas darbas neprasidės 
tuojau, tai ne todėl, kad ši 
konferencija būtų taip norė
jus, arba naujai išrinktas ko
mitetas, ale todėl, kad fizi
niai gal nebus taip greit įma
noma. Pinigų klausimas pa
minklo statymo jau nebesu
laikys.

i Paminklo statymo fondas 
jau turi apie $5,200. Mat, 
pirm šios konferencijos buvo 
tik apie $5,100, bet pridėjus 
pelną nuo bankieto, kuris 
Įvyko tuoj po konferencijos, 
dovanas, kurias sumetė ban
kieto laiku, tai ir sudaro kiek 
daugiau, negu pirmoji minėta 
suma.

Konferencija pasisakė maž
daug šitaip: /Paminklą pra
dėti su $5,000, bet jeigu pa
sirodytų, kad daug geresnį, 
Įspūdingesni galima pastatyti 
dar kokius porą tūkstančių 
pridėjus, tai toks darbas vis- 
tiek galima pradėti, o visuo
menė tą reikalą supras ir pri
sidės su trūkstančiąja suma.

Priežastis, kodėl ši konfe
rencija nutarė statyti tuojaus 
Dariaus ir Girėno paminklą, 
nors ir, palyginant, mažoka 
suma pinigų, yra, kad jeigu 
lauksime dar toliau, dar kelio-

liką metų, tai tokio paminklo 
dabartiniams Amerikos lietu
viams nebeteks matyti, o 
naujoji karta vargiai tuomi 
rūpintųsi. Tai nors ir men
kesnį paminklą, bet dabar 
pastatyti, negu laukti didesnio 
fondo ir, gal, jokio paminklo 
neturėti.

Tokios mišrios pažiūromis ir 
tokios draugiškos konferenci
jos dar man neteko matyti 
Amorikoj.e. Sėdžiu konferen
cijoje ir nenoriu tikėti, kad 
čia ne Lietuvių Literatūros 
Draugijos ir ne Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo kokia 
metinė konferencija, ale Įvai
rių pažiūrų žmonės susirinkę 
svarsto visiems lygiai svarbų 
reikalą. Taip, tai pavyzdinga 
ir draugiška buvo konferenci
ja.

Iš sykio mėginome vadin
tis misteriais, net ir ponais, 
bet paskiau tik jau gerbia
maisiais, o ant galo — visi 
draugais!

Pasirodo,. jog yra. galima 
nors tūlais klausimais visiems 
lietuviams sueiti sykiu ir pa
sikalbėti, kaip brolis su broliu, 
kaip sesė su sese. Jeigu taip, 
tai man norėtųsi manyti, jog 
mes visi lietuviai galėtume 
susieiti sykiu ir dėl tokio’svar- 
baus reikalo mūsų šiai šaliai, 
kaip kova už taikos išlaikymą, 
prieš karą, prie kurio tūli mū
sų šalies piliečiai, nesuvaldy- 
dami savo burnų ir jausmų, 
mėgina privesti ir neapsakytą 
blėdį šaliai padaryti, šalį iš
daužant ir žmones išžudant.

Kaip ši konferencija buvo 
skaitlinga, taip ir komitetą iš-

kretorium Kundrotą, ir iždi
ninką Montvilą. Prie šių dar 
darinkta vice-pirmininkas, ir 
antras sekretorius, kas kliuvo 
šių ž o d ž i ų ra šy t o j u i.

Bankietas irgi buvo skait
lingas ir gerai prirengtas. 
Tur būt atsilankė visi tie, 
kurie buvo konferencijoje, ir 
dar daugiau. Vakaro vedėjas, 
advokatas Briedis, iššaukinėjo 
tūlus svečius tarti žodį dėl 
geresnės veiklos, dar didesnio 
fondo sukėlimui šiam reikalui, 
apie ką daugelis kalbėjo ir 
gerų kalbų ir prižadų pasakė.

A. Gilmanas.

Privatiškoji statyba gyve
namų namų New Yorke žy
miai sumažėjo pradžioje šių 
metų. Pirmais keturiais mė
nesiais pradėjo statyti namus, 
kuriuose bus tik 6,238 apart- 
mentai. Pernai tuo pat laiku 
buvo pradėta 7,944 apartmen- 
tai, nors ir pernai buvo sta
toma per mažai.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus :

Darome ir Pritaikome Akinius ■

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 o

Kupryan Senika, 54 m. am
žiaus, gyvenęs 161 Varet St., 
Brooklyne, mirė gegužės 14 
d., Kings County ligoninėje. 
Pašarvotas Matthew P. Ballas 
Funeral Home, 660, Grand St., 
Brooklyne. Bus palaidotas 
gegužės 18 d., Alyvų Kalnelio 
kapinėse. Laidotuvių apeigas 
prižiūri graboriaus Bieliausko 
įstaiga.

Velionis paliko nuliūdime 
dukterį Victoria McAllister, 
anūkę, ir tolimesnius gimines.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Klubo svarbus 

susirinkimas Įvyks šio ketvirtadie
nio vakarą, gegužės 19-tą, Liberty 
Auditorijos patalpose, 1 kampas At
lantic Avenuet ir 110th St., Rich
mond Hill. Kviečiame, ir ne nares. 
—Valdyba. (115-116)

REIKALAVIMAI
Reikalingas » geras darbininkas 

dirbti Restauracijoj.' Pageidaujama, 
kad mokėtų pilną darbą. Dėl dau
giau informacijų galite kreiptis as
meniškai arba telefonuokite.1 Main 
5-9108. Aleksejus, 44 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y. (115-117)

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
... . j 1—2 dienomValandos: jG_8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street * 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: į^B^are

Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

- . I x ■-

*71 TL>D’Q PAD 111 grand street ZjUI I O IJ/VIt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
Telefonas
EVergreen 4-7729 TELEVISION

Jack Witling ir Mai Zetterling scenoje iš W. Somerset 
Maugham’o “Quartette.” O apačioje Cecil Parker ir 
Linden Travers diskusuoja tos dienos skandalus filmoje 
“The Colonel’s Lady.” Abi filmos, su kitais priedais, 

matomos Sutton Teatre, E. 57th St., New York.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. • 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. , 
‘ Tel. Virginia 7-4499

GERI PIETŪS!
Kada norite gėry piety, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas'
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių - 
gražus pasirinkimas.

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
\

Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
Tel. EVergreen 4-8174

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4 th ST.,
Cpr. Mewes St.

BROOKLYN, N. Y.
< • 4_____________ 2_________ • ' 1

. Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme*

;; nys .už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tol. EVergreen 7-6238

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

f

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. ¥.

Tel. EVergreen 8-9770

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

4 » *

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARĄ DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Geguž. 18, 1949




